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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Industri menjadi salah satu penggerak utama pembangunan ekonomi 
nasional, karena mampu memberikan kontribusi signifikan dalam 
peningkatan nilai tambah, lapangan kerja dan devisa, serta mampu 
memberikan kontribusi yang besar dalam pembentukan daya saing nasional. 

Pemerintah pusat telah menyusun Rencana Induk Pembangunan 
Industri Nasional (RIPIN) 2015 – 2035 ditetapkan dengan Peraturan 
Pemerintah No. 14 tahun 2015 dan disusun sebagai pelaksanaan amanat 
Undang-Undang No. 3 tahun 2014 tentang Perindustrian, serta menjadi 
pedoman bagi pemerintah dan pelaku industri dalam perencanaan dan 
pembangunan industri nasional. 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian 
mengamanatkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota untuk menyusun 
Rencana Pembangunan Industri Daerah. Rencana Pembangunan Industri 
Daerah harus selaras dengan RIPIN dan Kebijakan Industri Nasional (KIN), 
memperhatikan potensi sumber daya industri daerah, sesuai dengan 
Rencana Tata Ruang Wilayah, serta memperhatikan keserasian dengan 
kegiatan sosial ekonomi dan daya dukung lingkungan. 

Pada tingkat regionalpun dituntut agar menyusun Rencana 
Pembangunan Industri Daerah. dimaksudkan agar menjadi pedoman untuk 
mendorong pertumbuhan sektor industri lebih terarah, terpadu dan 
memberikan hasil guna yang lebih optimal bagi daerah. Beberapa aspek 
penting yang menjadi dasar konsep pembanguna industri antara lain adalah 
efisiensi, tata ruang, sumber daya dan lingkungan hidup. 

Kabupaten Lombok Barat sebagai salah satu kabupaten/kota yang 
berada di Provinsi Nusa Tenggara Barat memili potensi sumber daya alam 
maupun sumber daya manusia yang dapat digerakan untuk menumbuhkan 
kamajuan daerah dalam sektor industri. Kedua sumber daya ini perlu 



Naskah Akademik Rencana Induk Pembangunan Industri Kabupaten (RIPIK) Lombok Barat 2017-2035  2 

 

direncanakan pemanfaatannya secara efektif, efisien dan tepat agar memiliki 
nilai tambah bagi perekonomian daerah dan kemajuan industri daerah. 

Dalam merencanakan pembangunan maupun pengembangan industri 
di daerah harus memenuhi unsur-unsur dan pertimbangkan efektifitas dari 
berbagai segi: 

a. kemudahan untuk memperoleh kapling industri siap bangun yang sudah 
dilengkapi berbagai prasarana dan sarana penunjang. 

b. Memberi kepastian hukum lokasi tempat usaha, sehingga terhindar dari 
segala bentuk gangguan dan diperolehnya rasa amenitis bagi dunia 
usaha. 

c. Mengatasi permasalahan tata ruang dan sekaligus mengatasi 
permasalahan dampak lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan 
industri. 

Oleh karena itu aspek tata ruang bagi pembangunan atau 
pengembangan industri menjadi pedoman utama yang harus dipatuhi maka 
agar meminimalisir terjadinya resiko-resiko serta masalah-masalah konflik 
penggunaan lahan. Apabila kegiatan industri telah dapat diarahkan pada 
lokasi peruntukannya, maka akan lebih mudah bagi penataan ruang daerah, 
khususnya pada daerah sekitar lokasi industri. 

Dari aspek lingkungan hidup, konsep pembangunan industri jelas 
mendukung peningkatan kualitas lingkungan daerah secara menyeluruh. 
Dengan dikelompokkan kegiatan industri pada satu lokasi pengelolaan maka 
akan lebih mudah menyediakan fasilitas pengolahan limbah dan juga 
pengendalian limbahnya. Sudah menjadi kenyataan bahwa pertumbuhan 
industri secara individual memberikan pengaruh besar terhadap kelestarian 
lingkungan karena tidak mudah untuk melakukan pengendalian pencemaran 
yang dilakukan oleh industri-industri yang tumbuh secara individu. 

Perlu digaris bawahi bahwa kegiatan industri merupakan suatu 
kegiatan bisnis, maka dalam implentasinya tentunya harus memenuhi 
kaidah-kaidah serta kelayakan tekno ekonomis. Untuk itu agar 
pembangunan industri di daerah Kabupaten Lombok Barat dapat berhasil 
guna dan berdaya guna diperlukan adanya Rencana Induk Pembangunan 
Industri Kabupaten  kemudian ditetapkan dalam peraturan daerah sebagai 
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pedoman yang mengatur agar industri daerah dapat lebih terarah, tepat 
sasaran, tepat guna serta mampu menjadi prime over pertumbuhan 
ekonomi masyarakat Kabupaten Lombok Barat. 

 

1.2. Maksud, tujuan dan sasaran 

1.2.1. Maksud 

Maksud dari kegiatan ini adalah melakukan penyusunan naskah 
akademik yang digunakan sebagai dasar bagi pihak-pihak terkait dalam 
mengembangkan industri dan kawasan peruntunkan industri, baik bagi 
aparatur Pemerintah dalam penerbitan izin dan pembinaan serta 
pengawasan, maupun bagi dunia usaha dalam melihat peluang investasi di 
bidang pengembangan industri di Kabupaten Lombok Barat. 

 

1.2.2. Tujuan 

Tujuan penyusunan naskah akademik Rencana Induk Pembangunan 
Industri Kabupaten  Lombok Barat adalah: 

a. memberikan arah bagi penyusunan dan penetapan arah pembangunan 
industri  prioritas di Kabupaten Lombok Barat; 

b. sebagai arah perwujudan rencana pembangunan industri daerah 
khususnya pada kawasan peruntukan industri; 

c. sebagai dasar memformulasikan kebijakan dan strategi penataan 
ruang kawasan peruntukan industri; 

d. sebagai dasar dalam penetapan ketentuan pengendalian pemanfaatan 
ruang pada kawasan peruntukan industri; dan 

e. terciptanya kawasan industri yang berkembang dan benar-benar 
berhasil guna serta berdaya guna dalam rangka menjawab peluang 
investasi industri. 
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1.2.3. Sasaran 

Sasaran dari penyusunan naskah akademik Rencana Induk 
Pembangunan Industri Kabupaten  Lombok Barat ini adalah untuk : 

a. Mewujudkan keterpaduan program pembangunan diberbagai sektor 
usaha; 

b. Mendorong tumbuhnya industri yang mampu mendorong percepatan 
pambangunan ekonomi daerah; 

c. Mendorong investasi masyarakat; 

d. Mendorong terkoordinasinya pembangunan dan pengembangan 
industri antara pemerintah dan dunia usaha. 

 

1.3. Metode 

Metode yang digunakan dalam penulisan Naskah Akademik ini adalah 
metode penelitian yuridis normatif dan empiris.  Yaitu dilakukan melalui 
studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder, baik yang berupa 
perundang-undangan maupun hasil-hasil penelitian, hasil pengkajian dan 
referensi lainnya sebagai dasar pembangunan dan pengembangan industri 
maupun pengkajian aspek-aspek lain yang terkait, seperti historis serta 
pengalaman para stakeholders terkait, hasil-hasil penelitian dan konsep-
konsep yang berkaitan dengan pembangunan industri. 

 
 
1.3.1. Sumber Data. 

Untuk memperoleh data yang mendukung penyusunan naskah 
akademik Rencana Induk Pembangunan Industri Daerah (RIPIK), sumber 
data diperoleh melalui penelitian kepustakaan (library research), yaitu 
dengan mengumpulkan dan mempelajari data sekunder.   

Data sekunder yang dijadikan sebagai sumber data utama dalam 
penelitian ini terdiri dari : 

1. Bahan Hukum Primer yang berkaitan dengan penelitian ini, antara 
lain meliputi: 

a. Undang-Undang Dasar 1945;  
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b. Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar 
Pokok-pokok Agraria atau yang lazim disebut dengan UUPA; 

c. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 
12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang 
No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;  

d. Undang-undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian; 
e. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 Tentang Penanaman 

Modal Dalam Negeri, terakhir diganti dengan Undang-Undang 
Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal;  

f. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal;  
g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan 

Lingkungan Hidup;  
h. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan 

Keuangan Pusat Dan Daerah;  
i. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha 

Industri; 
j. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan 

Industri; 
k. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 Tentang Analisa 

Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);  
l. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1990 tentang Penggunaan 

Tanah Bagi Pembangunan Kawasan Industri; 
m. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1990 Tentang Penggunaan 

Tanah Bagi Pembangunan Kawasan Industri;  
n. Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1996 Tentang Kawasan 

Industri;         
o. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan 

Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 
2011 – 2025 

p. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35/M-IND/PER/3/2010 
tentang Pedoman Teknis Kawasan Industri 

q. Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 150/M/SK/7/1995 
Tentang Tata Cara  Pemberian Izin Usaha Industri dan Izin 
Perluasan Industri.  
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r. Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI. No. 
590/MPP/Kep/10/1999 Tentang Tanda Daftar Industri dan Ijin 
Usaha Industri (TDI/IUI).  

s. Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 
16/MPP/SK/1996 Tentang Kegiatan Impor oleh Perusahaan PMA 
ke Kawasan Berikat dan atau Entrepot Produksi untuk Tujuan 
Eksport (EPTE).  
  

2. Bahan Hukum Sekunder, antara lain berupa tulisan-tulisan ilmiah 
dari para pakar yang berhubungan dengan permasalahan yang 
diteliti ataupun yang berkaitan dengan bahan hukum primer, meliputi 
literatur-literatur, makalah-makalah, jurnal ilmiah, dan hasil-hasil 
penelitian.  
 

3. Bahan Hukum Tersier, antara lain berupa bahan-bahan yang 
bersifat menunjang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder 
seperti kamus hukum, kamus bahasa, artikel-artikel pada 
koran/surat kabar dan majalah-majalah. 

 
   
1.3.2. Teknik Pengumpulan Data. 

Dalam melakukan penelitian ini, pengumpulan dan pengambilan data 
dilakukan melalui di instansi/lembaga terkait. 
 

 
1.3.3. Analisis Data 

Setelah beberapa tahapan dalam penelitian ini dilalui, maka pada 
tahap akhir penelitian ini dilakukan analisis data. Analisis data dilakukan 
secara kualitatif dan kuantitatif, yaitu suatu tata cara penelitian  yang 
menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu metode menggabungkan antara 
penggunaan angka-angka dengan metode sejarah. 
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BAB II 

ASAS-ASAS PENYUSUNAN NORMA RENCANA INDUK PEMBANGUNAN 

INDUSTRI DAERAH (RIPIN) KABUPATEN LOMBOK BARAT 

 

2.1.   Landasan Teori 

2.1.1. Pengertian Industri   

 Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, 
bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang 
dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan 
rancang bangun dan perekayasaan industri.  

Sedangkan Kelompok industri adalah bagian-bagian utama kegiatan 
industri, yakni kelompok industri hulu atau juga disebut kelompok industri 
dasar, kelompok industri hilir, dan kelompok industri kecil. 

Dalam pembangunan  industri, pemerintah menetapkan bidang usaha 
industri yang masuk dalam kelompok industri kecil, termasuk industri yang 
menggunakan ketrampilan tradisional dan industri penghasil benda seni, 
yang dapat diusahakan hanya oleh Warga Negara Republik Indonesia serta 
menetapkan jenis-jenis industri yang khusus diperuntukan bagi kegiatan 
industri kecil yang dilakukan oleh masyarakat pengusaha dari golongan 
ekonomi lemah. 

Menurut UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Industri adalah 
kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang 
setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih 
tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan 
perekayasaan industri. Konsep yang berkaitan dengan industri adalah 
sebagai berikut : 

1. Bahan mentah adalah semua bahan yang didapat dari sumber daya 
alam dan/atau yang diperoleh dari usaha manusia untuk dimanfaatkan 
lebih lanjut, misalnya kapas untuk inddustri tekstil, batu kapur untuk 
industri semen, biji besi untuk industri besi dan baja. 

2. Bahan baku industri adalah bahan mentah yang diolah atau tidak 
diolah yang dapat dimanfaatkan sebagai sarana produksi dalam industri, 
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misalnya lembaran besi atau baja untuk industri pipa, kawat, konstruksi 
jembatan, seng, tiang telpon, benang adalah kapas yang telah dipintal 
untuk industri garmen (tekstil), minyak kelapa, bahan baku industri 
margarine. 

3. Barang setengah jadi adalah bahan mentah atau bahan baku yang 
telah mengalami satu atau beberapa tahap proses industri yang dapat 
diproses lebih lanjut menjadi barang jadi, misalnya kain dibuat untuk 
industri pakaian, kayu olahan untuk industri mebel dan kertas untuk 
barang-barang cetakan. 

4. Barang jadi adalah barang hasil industri yang sudah siap pakai untuk 
konsumsi akhir ataupun siap pakai sebagai alat produksi, misalnya 
industri pakaian, mebel, semen, dan bahan bakar. 

5. Rancang bangun industri adalah kegiatan industri yang berhubungan 
dengan perencanaan pendirian industri/pabrik secara keseluruhan atau 
bagian-bagiannya. 

6. Perekayasaan industri adalah kegiatan industri yang berhubungan 
dengan perancangan dan pembuatan mesin/peralatan pabrik dan 
peralatan industri lainnya. 

 

2.1.2. Tujuan Pembangunan Industri  

Dalam Undang-Undang nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian 
disebutkan bahwa pembangunan industri berlandaskan demokrasi ekonomi, 
kepercayaan pada kemampuan dan kekuatan diri sendiri, manfaat, dan 
kelestarian lingkungan hidup.  

Dalam pandangan umum, bahwa pembangunan industri di Indonesia 
bertujuan untuk : 

1. Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara adil 
dan merata dengan memanfaatkan dana, sumber daya alam, dan/atau 
hasil budidaya serta dengan memperhatikan keseimbangan dan 
kelestarian lingkungan hidup; 

2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara bertahap, mengubah 
struktur perekonomian ke arah yang lebih baik, maju, sehat, dan lebih 
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seimbang sebagai upaya untuk mewujudkan dasar yang lebih kuat dan 
lebih luas bagi pertumbuhan ekonomi pada umumnya, serta 
memberikan nilai tambah bagi pertumbuhan industri pada khususnya; 

3. Meningkatkan kemampuan dan penguasaan serta mendorong 
terciptanya teknologi yang tepat guna dan menumbuhkan 
kepercayaan terhadap kemampuan dunia usaha nasional; 

4. Meningkatkan keikutsertaan masyarakat dan kemampuan golongan 
ekonomi lemah, termasuk pengrajin agar berperan secara aktif dalam 
pembangunan industri; 

5. Memperluas dan memeratakan kesempatan kerja dan kesempatan 
berusaha, serta meningkatkan peranan koperasi industri; 

6. Meningkatkan penerimaan devisa melalui peningkatan ekspor hasil 
produksi nasional yang bermutu, disamping penghematan devisa 
melalui pengutamaan pemakaian hasil produksi dalam negeri, guna 
mengurangi ketergantungan kepada luar negeri; 

7. Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan industri yang 
menunjang pembangunan daerah dalam rangka pewujudan Wawasan 
Nusantara; 

8. Menunjang dan memperkuat stabilitas nasional yang dinamis dalam 
rangka memperkokoh ketahanan nasional. 

Sementara tujuan pembangunan kawasan industri secara tegas dapat 
di simak di dalam Kepres No. 41 Tahun 1996 Tentang Kawasan Industri, 
pada pasal 2 yang menyatakan ” pembangunan kawasan industri bertujuan 
untuk :   

1. mempercepat pertumbuhan industri di daerah;  
2. memberikan kemudahan bagi kegiatan industri;  
3. mendorong kegiatan industri untuk berlokasi di kawasan industri; dan 
4. meningkatkan upaya pembangunan industri yang berwawasan 

lingkungan.             

Menurut Tim Koordinasi  Kawasan Industri Departemen Perindustrian 
RI, tujuan utama pembangunan dan pengusahaan kawasan industri  
(industrial estate) adalah untuk memberikan kemudahan bagi para investor 
sektor industri untuk memperoleh lahan industri dalam melakukan 
pembangunan industri. Pembangunan kawasan industri dimaksudkan 
sebagai sarana upaya pemerintah untuk menciptakan iklim investasi yang 
lebih baik melalui penyediaan lokasi industri yang telah siap pakai yang 
didukung oleh fasilitas dan prasarana yang lengkap dan berorientasi pada 
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kemudahan untuk mengatasi masalah pengelolaan dampak lingkungan yang 
ditimbulkan oleh limbah industri. 

Menurut Sadono Sukirno Penciptaan kawasan perindustrian ditujukan 
untuk pembangunan industri di daerah guna mempertinggi daya tarik dari 
daerah tersebut , dengan harapan akan di peroleh manfaat sebagai berikut : 
menghemat pengeluaran pemerintah untuk menciptakan prasarana, untuk 
menciptakan efisiensi yang lebih tinggi dalam kegiatan industri-industri , dan 
untuk menciptakan perkembangan daerah yang lebih cepat dan 
memaksimumkan peranan pembangunan daerah dalam keseluruhan 
pembangunan ekonomi. Lebih lanjut dikatakan bahwa faktor yang lebih 
penting lagi yang mendorong usaha menciptakan kawasan perindustrian 
adalah besarnya keuntungan potensial yang akan diperoleh berbagai industri 
apabila fasilitas yang demikian disediakan kepada mereka. Oleh sebab itu 
pengembangan kawasan perindustrian terutama dimaksudkan untuk 
memberikan lebih banyak perangsang kepada para penanam modal. 
Langkah tersebut akan mengurangi masalah mereka untuk menciptakan 
atau mendapatkan tempat bangunan, dan dapat mengurangi biaya yang 
diperlukan utuk mendirikan industrinya karena bangunan perusahaan dapat 
disewa atau di beli dengan biaya yang tidak terlalu mahal. Kawasan 
perindustrian dapat menimbulkan pula berbagai jenis external aconomies 
kepada industri-industri tersebut. Dengan demikian adanya pertumbuhan 
industri dalam kawasan industri dapat mempertinggi efisiensi kegiatan 
industri tersebut.   

 

2.1.3. Kawasan Industri 

Di Indonesia pengertian kawasan industri dapat mengacu kepada 
keputusan Presiden (Keppres) Nomor 41 Tahun 1996 . Menurut Keppres 
tersebut, yang dimaksud dengan kawasan industri adalah kawasan tempat 
pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana 
penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan 
Industri yang telah memiliki izin Usaha Kawasan Industri.   

Menurut Marsudi Djojodipuro, kawasan industri (industrial estate) 
merupakan sebidang tanah seluas beberapa ratus hektar yang telah dibagi 
dalam kavling dengan luas yang berbeda sesuai dengan keinginan yang 
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diharapkan pengusaha. Daerah tersebut minimal dilengkapi dengan jalan 
antar kavling, saluran pembuangan limbah dan gardu listrik yang cukup 
besar untuk menampung kebutuhan pengusaha yang diharapkan akan 
berlokasi di tempat tersebut. 

Berdasarkan pada beberapa pengertian tentang kawasan industri 
tersebut, dapat disimpulkan, bahwa suatu kawasan disebut sebagai kawasan 
industri apabila memiliki ciri-ciri sebagai berikut :   

1. adanya areal/bentangan lahan yang cukup luas dan telah dimatangkan,  
2. dilengkapi  dengan sarana dan prasarana,  
3. ada suatu badan (manajemen) pengelola,  
4. memiliki izin usaha kawasan industri,  
5. biasanya diisi oleh industri manufaktur (pengolahan beragam jenis).  

Ciri-ciri tersebut diatas yang membedakan “kawasan industri” 
dengan  “Kawasan Peruntukan Industri”, “ Zona Industri”, dan ” 
Cluster Industri”.  

Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang 
diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang 
Wilayah (RTRW) yang ditetapkan oleh pemerintah daerah (Kabupaten/Kota) 
yang bersangkutan. 

Sedangkan yang dimaksud Zona Industri adalah satuan geografis 
sebagai tempat tumbuh dan berkembangnya kegiatan industri, baik berupa 
industri dasar maupun industri hilir, berorientasi kepada konsumen akhir 
dengan populasi tinggi sebagai penggerak utama yang secara keseluruhan 
membentuk berbagai kawasan yang terpadu dan beraglomerasi dalam 
kegiatan ekonomi dan memiliki daya ikat spasial. Cluster Industri adalah 
pengelompokan di sebuah wilayah tertentu dari berbagai perusahaan dalam 
sektor yang sama.    

                    

2.1.4. Pusat Pertumbuhan Industri.   

Istilah pusat pertumbuhan industri dikenal dalam teori Perroux 
(1970), teori ini menjadi dasar dari strategi kebijaksanaan pembangunan 
industri di daerah yang banyak diterapkan di berbagai negara dewasa ini.  
Perroux mengatakan, pertumbuhan tidak muncul di berbagai daerah pada 
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waktu yang sama. Pertumbuhan hanya terjadi di beberapa tempat yang 
disebut pusat pertumbuhan dengan intensitas yang berbeda. Inti dari teori 
Perroux adalah sebagai berikut :    

1. Dalam proses pembangunan akan timbul industri unggulan (L’industrie 
matrice) yang merupakan industri pengerak utama dalam pembangunan 
suatu daerah. Karena keterkaitan antar industri sangat erat, maka 
perkembangan industri unggulan akan mempengaruhi perkembangan 
industri lain yang berhubungan erat dengan industri unggulan tersebut.   

2. Pemusatan industri pada suatu daerah akan mempercepat pertumbuhan 
perekonomian, karena pemusatan industri akan menciptakan pola 
konsumsi yag berbeda antar daerah sehingga perkembangan industri di 
daerah tersebut akan mempengaruhi perkembangan daerah-daerah 
tersebut.   

3. Perekonomian merupakan  gabungan dari  sistem  industri yang relatif 
aktif ( industri unggulan) dengan industri-industri yang relatif pasif yaitu 
industri yang tergantung dari industri unggulan atau pusat 
pertumbuhan. Daerah yang relatif maju atau aktif akan mempengaruhi 
daerah-daerah yang relatif pasif.   

Selanjutnya Perroux mengatakan bahwa, ditinjau dari aspek 
lokasinya, pembangunan ekonomi daerah tidak merata dan cenderung 
terjadi proses aglomerasi (pemusatan) pada pusat-pusat pertumbuhan. Pada 
gilirannya pusat-pusat pertumbuhan tersebut akan mempengaruhi daerah 
daerah yang lambat perkembangannya. Terjadinya aglomerasi industri 
tersebut mempunyai manfaat-manfaat tertentu yaitu keuntungan skala 
ekonomis ( usaha dalam jumlah besar) dan keuntungan penghematan biaya.      

Beberapa manfaat dengan terjadinya aglomerasi dijelaskan sebagai 
berikut:   

1. Keuntungan Internal Perusahaan. Keuntungan ini timbul karena ada 
faktor-faktor produksi yang tidak dapat dibagi yang hanya dapat 
diperoleh dalam jumlah tertentu. Kalau dipakai dalam jumlah yang 
lebih banyak. Biaya produksi per unit akan lebih rendah dibandingkan 
jika dipakai dalam jumlah yang lebih sedikit.   
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2. Keuntungan lokalisasi (localization economies) Keuntungan ini 
berhubungan dengan sumber bahan baku atau fasilitas sumber. 
Artinya dengan terpusatnya industri, maka setiap industri merupakan 
sumber atau pasar bagi industri yang lain. 

3. Keuntungan Eksteren (keuntungan urbanisasi),artinya, aglomerasi 
beberapa industri dalam suatu daerah akan mengakibatkan banyak 
tenaga yang tersedia tanpa membutuhkan latihan khusus untuk suatu 
pekerjaan tertentu dan semakin  mudah memperoleh tenaga-tenaga 
yang berbakat jadi manajer.  

Di samping itu aglomerasi tersebut juga akan mendorong 
didirikannya perusahaan jasa pelayanan masyarakat yang sangat diperlukan 
oleh industri, misalnya: listrik , air minum, perbankan dalam skala yang 
lebih besar. Oleh karena perusahaanperusahaan tersebut dibangun dalam 
skala yang besar, maka biaya dapat ditekan lebih rendah.  

Di samping keuntungan skala ekonomis tersebut, aglomerasi 
mempunyai keuntungan lain yaitu menurunnya biaya transportasi. 
Penumpukan industri pada suatu daerah akan mendorong didirikannya 
perusahaan jasa angkutan dengan segala fasilitasnya. Dengan adanya 
fasilitas tersebut, industri-industri tidak perlu menyediakan atau 
mengusahakan jasa transportasi sendiri. Padahal penyediakan jasa 
transportasi sendiri biaya sangat mahal. 

Kawasan industri yang dapat berkembang dengan baik,  di dalamnya 
akan berdiri banyak pabrik maupun pergudangan. Banyaknya pabrik yang 
berdiri di suatu kawasan industri dapat merangsang pemusatan /aglomerasi 
industri di suatu daerah. Dampak positip dari adanya aglomerasi tersebut 
adalah akan tumbuhnya perekonomian di daerah yang bersangkutan yang 
pada ujungnya kemakmuran daerah dan kesejahteraan masyarakatnya akan 
meningkat.     
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2.1.5. Keterkaitan Antar Industri   

Albert O Hirschman menunjukkan bahwa pertumbuhan yang cepat 
dari satu atau beberapa industri mendorong perluasan industri-industri 
lainnya yang terkait dengan sektor industri yang tumbuh lebih dahulu 
tersebut. Keterkaitan-keterkaitan (linkages) ini bisa keterkaitan ke belakang 
(backward linkages) jika pertumbuhan tersebut , misalnya, industri tekstil 
menyebabkan dalam produksi kapas atau zat-zat pewarna untuk disediakan 
bagi industri tekstil tersebut. Keterkaitan tersebut bisa juga keterkaitan ke 
depan (forward linkages) yaitu jika adanya industri tekstil domestik tersebut 
mendorong tumbuhnya investasi dalam industri pakaian jadi misalnya.        
Keberadaan kawasan industri yang di dalamnya banyak berdiri berbagai 
macam industri, akan menjadi daya tarik bagi investor untuk mendirikan 
pabrik di daerah dimana kawasan industri berada khususnya di dalam 
kawasan industri. Daya tarik ini dapat terjadi salah satunya di karenakan 
industri yang berdiri sebelumnya mempunyai keterikatan dengan industri 
yang baru seperti keterkaitan bahan baku, sebagai pemasok, dapat 
memakai mesin produksi bersama-sama sehingga menghemat investasi, 
bahkan bagi Perusahaan Asing dapat berupa keterikatan karena negara asal, 
dan lain-lain. 

Beberapa pengertian sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian 
Nomor 35/M-IND/PER/3/2010 tentang Pedoman Teknis Kawasan Industri 
adalah sebagai berikut : 

a. Kawasan Industri (Industrial estate) adalah kawasan tempat pemusatan 
kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana 
penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan 
Industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri  

b. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang 
diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang 
Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundangan  

c. Perusahaan Industri adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di 
bidang usaha industri di wilayah Indonesia 
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d. Perusahaan Kawasan Industri adalah perusahaan yang mengusahakan 
pengembangan dan pengelolaan Kawasan Industri 

e. Tata Tertib Kawasan Industri (estate regulation) adalah peraturan yang 
ditetapkan oleh Perusahaan Kawasan Industri, yang mengatur hak dan 
kewajiban Perusahaan. Kawasan Industri, Perusahaan Pengelola 
Kawasan Industri, dan Perusahaan Industri dalam pengelolaan dan 
pemanfaatan Kawasan Industri  

f. Tim Nasional Kawasan Industri selanjutnya disingkat Timnas-KI adalah 
Tim yang dibentuk oleh Menteri Perindustrian dengan tugas membantu 
dalam pelaksanaan kebijakan pengembangan dan pengelolaan Kawasan 
Industri. 

 

   

2.2. Asas dan prinsip pembangunan industri daerah  

Yang dimaksud dengan asas adalah pikiran dasar yang umum dan 

abstrak, atau merupakan latar belakang peraturan konkrit yang terdapat di 

dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan 

perundang-undangan dan putusan hakim, yang merupakan hukum positif 

dan dapat ditemukan dengan mencari sifat-sifat atau ciri-ciri yang umum 

dalam peraturan konkrit tersebut. Lebih lanjut, beberapa pakar memberikan 

pengertian asas sebagai berikut : 

............................ Asas adalah pikiran-pikiran dasar, yang 
terdapat di dalam dan di belakang sistem hukum, masing-masing 
dirumuskan dalam aturan-aturan perundang-undangan dan 
putusan-putusan hakim, yang berkenaan dengannya dimana 
ketentuan-ketentuan dan keputusan-keputusan individual dapat 
dipandang sebagai penjabarannya (Paul Scholten, 123) 

  

Asas hukum menjadi semacam sumber untuk menghidupi tata 

hukumnya dengan nilai-nilai etis, moral, dan sosial masyarakatnya. Asas-

asas hukum berfungsi untuk menafsirkan aturan-aturan hukum dan juga 
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memberikan pedoman bagi suatu perilaku. Asas hukum pun menjelaskan 

dan menjustifikasi norma-norma hukum, dimana di dalamnya terkandung 

nilai-nilai ideologis tertib hukum. 

........................... Asas hukum sebagai suatu hal yang dianggap 
oleh masyarakat yang bersangkutan sebagai basic truth atau 
kebenaran asasi, sebab melalui asas-asas itulah pertimbangan etis 
dan sosial masyarakat masuk ke dalam hukum. (Satjipto 
Rahardjo,32) 
 

  

Disamping itu asas hukum merupakan jalinan aturan-aturan yang 

dapat digunakan sebagai alat untuk memecahkan masalah dan dapat pula 

digunakan untuk menulis reverensi hukum, sebagaimana pandangan Smits. 

.......................... Asas hukum memiliki 3 (tiga) fungsi, yaitu  
Pertama, asas-asas hukum memberikan keterjalinan dari aturan-
aturan hukum yang tersebar; Kedua, asas-asas hukum  dapat 
difungsikan untuk mencari pemecahan atas masalah-masalah baru 
yang muncul dan membuka bidang-bidang liputan masalah baru; 
Ketiga, bahwa asas-asas dalam hal-hal demikian dapat 
dipergunakan untuk “menulis ulang” bahan-bahan ajaran hukum 
yang ada sedemikian rupa, sehingga dapat dimunculkan solusi 
terhadap persoalan-persoalan baru yang berkembang. (Smits. 
158) 

  

Merujuk pada uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa asas-asas 

hukum bertujuan untuk memberikan arahan yang layak/pantas menurut 

hukum (rechtmatig) dalam hal menggunakan  atau menerapkan aturan-

aturan hukum. Asas hukum berfungsi sebagai pedoman atau arahan 

orientasi berdasarkan mana hukum dapat dijalankan. Asas-asas hukum 

tersebut tidak saja akan berguna sebagai pedoman ketika menghadapi 

kasus-kasus sulit, tetapi juga dalam hal menerapkan aturan. 

Pembangunan dan pengembangan industri di Indonesia secara umum 
diatur oleh melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang 
Perindustrian mengamanatkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota untuk 
menyusun Rencana Pembangunan Industri Daerah. Rencana Pembangunan 
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Industri Daerah harus selaras dengan RIPIN dan Kebijakan Industri Nasional 
(KIN), memperhatikan potensi sumber daya industri daerah, sesuai dengan 
Rencana Tata Ruang Wilayah, serta memperhatikan keserasian dengan 
kegiatan sosial ekonomi dan daya dukung lingkungan. Untuk mendukung 
industri nasional, Pemerintah pusat telah menyusun Rencana Induk 
Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015 – 2035 ditetapkan dengan 
Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 2015 dan disusun sebagai pelaksanaan 
amanat Undang-Undang No. 3 tahun 2014 tentang Perindustrian, serta 
menjadi pedoman bagi pemerintah dan pelaku industri dalam perencanaan 
dan pembangunan industri nasional. 

Disamping Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah sebgaimana 
tersebut diatas, diterbitkan pula Keputusan Presiden (Keppres) yang ditindak 
lanjuti oleh Keputusan Menteri Perindustrian dan dan Meneteri terkait 
lainnya.   

Cikal bakal penyusunan rencana induk pembangunan industri nasional 
maupun daerah saat ini, juga termaktub dalam Keputusan Presiden Nomor 
53 Tahun 1989 dikeluarkan dengan tujuan dan sasaran untuk mendorong 
sekaligus mengatur perkembangan kegiatan industri. Melalui keputusan 
tersebut diharapkan perkembangan kegiatan industri di Indonesia dapat 
lebih maju serta pengembangan kagiatan industri yang akan terjadi dapat 
lebih teratur dengan menempati kawasan-kawasan industri yang telah 
ditentukan lebih lanjut. Kebijakan ini diperlukan untuk mengatur 
penguasaan kawasan industri secara produktif dan efisien dalam rangka 
mempercepat pertumbuhan industri, baik untuk memenuhi kebutuhan dalam 
negeri maupun ekspor, secara substansial Keputusan Presiden Nomor 53 
Tahun 1989 berisikan peraturan-peraturan pokok, antara lain:   

1. Kawasan industri yang dimaksud dalam Keppres ini adalah kawasan 
tempat pemusatan kegiatan industri pengolahan yang dilengkapi 
dengan sarana, prasarana dan fasilitas penunjang lainya yang 
disediakan dan dikelola oleh perusahaan industri.   

2. Mengatur perizinan tetap, yaitu izin yang diberikan secara definitif 
kepada perusahaan kawasan industri yang telah menyelesaikan 
penyiapan kawasan industri secara siap pakai untuk dimanfaatkan.   
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3. Pembangunan kawasan industri bertujuan untuk mempercepat 
pertumbuhan industri, memberikan kemudahan untuk kegiatan 
industri, mendorong kegiatan industri untuk berlokasi di kawasan 
industri, dan menyediakan fasilitas lokasi industri yang berwawasan 
lingkungan.   

4. Pemberian izin lokasi suatu kawasan industri yang dilakukan sesuai 
dengan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan pemerintah 
daerah setempat. 

5. Mengatur pembangunan kawasan industri agar tidak mengurangi areal 
tanah pertanian dan tidak dilakukan di atas tanah yang mempunyai 
fungsi utama untuk melindungi sumber daya alam dan warisan 
budaya.   

6. Mengatur kewajiban-kewajiban perusahaan kawasan industri untuk:  

a. Membuat Amdal (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) sesuai        
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tanpa 
mengurangi kewajiban pengusaha industri dalam mengelola 
lingkungan.  

b. Melakukan penataan lokasi industri sesuai dengan sifat dan 
jenisnya atas dasar rencana tapak tanah di kawasan industri yang 
telah disetujui.  

c. Membangun, mengelola, dan memelihara fasilitas sarana dan 
prasarana kawasan industri .  

d. Menyediakan dan mengelola fasilitas pengolahan limbah industri.  

e. Membantu perusahaan yang berlokasi di kawasan dalam 
pengurusan izinya.   

f. Melaporkan secara berkala kagiatan usahanya kepada instansi 
yang berwenang.    

    Untuk mempercepat pengembangan kawasan industri, pemerintah 
melakukan perubahan terhadap Keppres Nomor 98 Tahun 1993  mengenai 
kawasan industri. Perubahan ini dilakukan dengan mengeluarkan Keppres 98 
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tahun 1993, yang intinya agar pembangunan industri dapat dicapai dengan 
cepat, tepat, tertib, dan teratur. Adapun perubahan-perubahan yang 
dimaksud dalam Keppres ini antara lain sebagai berikut: 

1. Peruntukan industri adalah bentangan tanah yang diperuntukan bagi 
kegiatan industri berdasarkan rencana tataruang wilayah yang 
ditetapkan oleh Pemerintah Tingkat II yang bersangkutan (Pasal 1 ayat 
8).   

2. Perusahaan industri yang memiliki luas 10 hektar di dalam lokasi yang 
diperuntukan bagi kegiatan industri sesuai dengan RTRW serta 
sudah/akan membangun industri di atas tanah dimaksud dapat diberi 
izin usaha sebagai perusahaan kawasan industri. Selanjutnya, 
perusahaan kawasan industri tersebut juga berkewajiban untuk dapat 
menyediakan kavling bagi industri-industri lainnya (Pasal 8 ayat 2 dan 
3).    

Penggunaan tanah bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan yang 
berkelanjutan perlu selalu diarahkan sehingga dapat berlangsung sesuai 
dengan rencana tata ruang. Untuk menghindari salah penafsiran mengenai 
penggunaan tanah, maka diterbitkan Keppres Nomor 33 Tahun 1990 
mengenai pedoman penggunaan tanah yang dimaksud dalam Keppres 53 
Tahun 1989 mengenai kawasan industri. Adapun isi Keppres Nomor 33 
Tahun 1990 antara lain:   

1. Pencadangan tanah atau pemberian izin lokasi dan izin pembebasan 
tanah bagi setiap perusahaan industri, dilakukan dengan ketentuan:  

a. Tidak mengurangi areal tanah pertanian,  

b. Tidak dilakukan di atas tanah yang mempunyai fungsi utama untuk 
melindungi sumber alam dan warisan  budaya,   

c. Sesuai dengan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan oleh 
pemerintah daerah setempat. 

2. Pelaksanaan kegiatan pembangunan kawasan industri juga tidak dapat 
dilakukan pada:  
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a. Kawasan pertanian (kawasan tanaman pangan tanah basah, berupa 
sawah dengan pengairan dari jaringan irigasi, tanah berpotensi 
irigasi yang dicadangkan untuk usaha tani dengan fasilitas irigasi).  

b. Kawasan hutan produksi (kawasan hutan produksi yang 
eksploitasinya hanya dapat dilakukan dengan tebang pilih tanam).  

c. Kawasan lindung (kawasan lindung yang diatur dalam Keppres No. 
32 Tahun 1990 tentang pengelolaan kawasan lindung).    

Masih dalam upaya mempercepat pengembangan kawasan industri, 
dilakukan pula pengaturan melalui Keppres 41 tahun 1996 yang pokok-
pokok pengaturannya antara lain:   

a. Pengertian kawasan industri dikaji ulang menjadi kawasan tempat 
pemusatan kegiatan industri dilengkapi dengan sarana dan prasarana 
penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan 
industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri. 

b. Pengertian kawasan peruntukan industri juga dilengkapi menjadi 
bentangan tanah yang diperuntukan bagi kegiatan industri 
berdasarkan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan oleh 
Pemerintah Daerah Tingkat II yang bersangkutan.   

c. Pembangunan kawasan industri bertujuan untuk mempercepat 
pertumbuhan industri di daerah, memberikan kemudahan bagi 
kegiatan industri, mendorong kegiatan industri untuk berlokasi di 
kawasan industri, meningkatkan upaya pembangunan industri yang 
berwawasan lingkungan. 

d. Perusahaan kawasan industri wajib melakukan kegiatan:  

a. Penyediaan/penguasaan tanah,  
b. Penyusunan rencana tapak tanah,  
c. Rencana teknis kawasan,  
d. Penyusunan Amdal,  
e. Penyusunan tata tertib kawasan industri.  
f. Pematangan tanah,  
g. Pemasaran kavling industri,  
h. Pembangunan serta pengadaan prasarana dan sarana penunjang 

termasuk pemasangan instalasi/peralatan yang diperlukan.    



Naskah Akademik Rencana Induk Pembangunan Industri Kabupaten (RIPIK) Lombok Barat 2017-2035  21 

 

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 4 Tahun 
1990 ini, berisi penyajian informasi lingkungan untuk kawasan industri. 
Penyajian Informasi Lingkungan (PIL) yang dimaksud adalah analisis 
mengenai dampak lingkungan. Isi Keputusan Kepala BPN tersebut antara 
lain sebagai berikut:   

a. Setiap perusahaan/badan hukum/swasta kawasan industri, yang 
mengajukan permohonan izin lokasi dan pembebasan tanah wajib 
membuat Penyajian Informasi Lingkungan (PIL).  

b. Persetujuan hasil keputusan Penyajian Informasi Lingkungan (PIL) 
kawasan industri merupakan syarat untuk dikeluarkanya surat 
keputusan izin lokasi dan izin pembebasan tanah kawasan industri.    

Salah satu kebutuhan penting yang harus tersedia untuk berinvestasi 
langsung adalah lahan tempat usaha, mengingat wujud nyata dari investasi 
langsung pada sektor industri adalah berdirinya pabrik yang memproduksi 
barang. Dengan demikian berkaitan dengan upaya menarik investor, maka 
kebutuhan akan lahan bagi  Investor harus menjadi perhatian Pemerintah 
untuk dapat memenuhinya. Pemenuhan kebutuhan lahan industri  untuk 
pendirian pabrik bagi investor bukan hanya mencakup bentuk fisik lahan 
tersebut, tetapi juga meliputi kepastian hukum terhadap status lahan 
tersebut, dan prasarana dan sarananya. 

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut Pemerintah menyediakan 
bentuk-bentuk lokasi lahan untuk industri seperti  Zona Industri, Kawasan 
Tempat Industri dan  Kawasan Industri, serta Cluster Industri. Kawasan 
Industri sebagai sarana investasi menjawab semua kebutuhan tersebut 
dengan membuat suatu Kawasan tertentu yang diperuntukkan untuk 
kegiatan industri. Dengan tujuan untuk memberikan kemudahan bagi 
investor, maka lahanlahan di dalam Kawasan Industri telah disiapkan secara 
fisik dalam bentuk kapling-kapling industri yang telah siap bangun  dengan 
dilengkapi infrastruktur/sarana dan prasarana yang memadai. Di samping 
itu jaminan legalitas dari status tanah di dalam Kawasan Industri dalam arti 
bebas dari sengketa, serta untuk mendapatkan status hak atas tanahnya 
dapat diperoleh dengan mudah.    

Terkait dengan penyediaan lahan bagi Investor untuk mendirikan 
pabriknya, maka hal yang tidak dapat dipisahkan dari lahan tersebut agar 
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dapat dijadikan sebagai lokasi industri yang dapat memenuhi kebutuhan 
Investor adalah  adanya kelengkapan  sarana dan prasarana (infrastruktur 
fisik).  Infrastruktur fisik yang diperlukan untuk menunjang kegiatan 
investasi tersebut meliputi infrastruktur dalam arti sempit maupun dalam 
artian untuk umum.  Infrastruktur Fisik dalam artian sempit adalah 
infrastrukur yang diperlukan investor di lingkungan dimana investor 
membangun usahanya/pabriknya seperti jaringan jalan lingkungan, saluran 
air hujan, instalasi penyediaan air bersih, instalasi/jaringan distribusi listrik, 
saluran pengumpulan air libah industri, instalasi pengolahan air limbah, 
penerangan jalan dan lainnya. Sedangkan infrastruktur dalam artian umum 
adalah infrastruktur yang ada di suatu daerah yang meliputi jalan raya, jalan 
bebas hambatan/Tol  , pelabuhan udara, pelabuhan laut, jalan Kereta Api, 
ketersediaan  tenaga listrik, ketersediaan air bersih, telekomunikasi dan 
lainnya.   

Ketersediaan infrastruktur fisik yang memadai  secara kuantitas 
(tersedia) dan kualitasnya (dalam kondisi baik) akan menjadi daya tarik 
tersendiri bagi para investor untuk menanamkan modalnya, hal tersebut 
dikarenakan akan dapat mendukung kelancaran operasional perusahaan 
investor, seperti kemudahan dalam distribusi bahan produksi maupun hasil 
produksinya dari dan ke daerah lainnya maupun kegiatan impor/ekspor 
barang. Dengan demikian akan dapat menghemat biaya -biaya produksi 
yang dikeluarkan oleh investor.    

Salah satu tujuan pembangunan kawasan industri sebagaimana 
disebutkan dalam Keppres tentang kawasan industri adalah memberikan 
kemudahan kepada investor dalam menanamkan modalnya melalui 
penyediaan lahan untuk pembangunan pabrik maupun bangunan siap pakai 
untuk penyimpanan. Sejalan dengan tujuan tersebut, maka di dalam 
kawasan industri telah disiapkan kavling-kavling tanah dalam berbagai 
ukuran sesuai dengan kebutuhan investor, yang telah dilengkapi dengan 
perizinan dan dalam kondisi siap bangun. Dengan kondisi tersebut para 
investor akan memperoleh kemudahan karena tidak perlu repot-repot untuk 
mencari lokasi pabriknya dengan melakukan pembebasan tanah sendiri. 
Sedangkan apabila ini dilakukan sendiri maka akan memakan banyak waktu 
dan  biaya, dan kesulitan lainnya di lapangan, mengingat kebanyakan 
investor terutama investor asing belum mengenal sama sekali daerah yang 
akan ditempati untuk kegiatan usahanya/pabriknya.   
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Ada beberapa alternatif  jasa penyediaan tempat industri/pabrik yang 
diberikan kepada calon investor dalam suatu kawasan industri, antara lain : 
a) menjual kavling siap bangun (KSB) untuk pabrik berikut prasarananya. 
Yang dimaksud kavling siap bangun adalah kavling atau lahan yang dijual 
merupakan lahan yang sudah matang, rata, lengkap dengan fasilitas 
jaringan utilitas, jalan, saluran, dan lain sebagainya, sehingga investor 
tinggal membangunan pabriknya saja. Dalam jasa jual kavling siap bangun 
tersebut, selain harus  membayar harga jual lahan, kepada investor masih 
dibebani biaya pemeliharaan atau sevice charge  bulanan. Kegunaan biaya 
pemeliharaan tersebut adalah untuk memelihara infrastruktur yang ada 
seperti, jalan, saluran, dan utilitas lainnya. Disamping itu, apabila pabrik 
akan menghasilkan limbah cair yang harus di tampung oleh kawasan melalui 
instalasi pengolahan air limbah (IPAL), maka biasanya akan dikenakan pula 
tarif pembuangan sendiri, semua perizinan seperti izin bangunan akan 
diselesaikan oleh pengelola kawasan industri.   

Menyewakan kavling siap bangun. Pada hakekatnya, jasa ini sama 
dengan jasa menjual kavling. Bedanya hanya pada status kepemilikan. Di 
sini, kepemilikan kavling masih menjadi hak pengelola, sedang investor 
hanya mempunyai hak pakai sampai pada batas masa perjanjian sewa saja. 
Biaya pemeliharaan kawasan dan biaya pajak tanah dan bangunan juga 
tetap menjadi kewajiban investor. Keuntungan pihak investor pada sewa 
lahan ini adalah pihak investor tidak perlu mengeluarkan biaya untuk modal 
yang besar (pembelian tanah) sehingga biaya awal dapat dialokasikan untuk 
modal kerja pabrik.   

Menyewakan bangunan untuk usaha industri. Jenis jasa lainnya yang 
biasa disediakan oleh pengelola kawasan industri adalah menyewakan 
bangunan, atau sebagian bangunan untuk usaha industri. Untuk sebagian 
investor, terutama yang jenis industrinya yang tidak terlalu besar dan tidak 
terlalu berat, dengan menyewa bangunan pabrik biaya awal untuk usaha 
industri tersebut menjadi relatif kecil. Hanya saja ada keterbatasannya, 
yakni besaran bangunan biasanya sudah standar dari pengelola kawasan 
dan perlengkapan mesin-mesinnya juga harus mengikuti standar spesifikasi 
dari pengelola. Menyewa bangunan pabrik ini pada prinsipnya hampir sama 
dengan menyewa ruangan untuk kantor. Semua sarana sudah tersedia, 
seperti listrik, air, gas, telepon dan bahkan gudangpun sudah ada. 
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Kewajiban dari penyewa, selain membayar sewa ruangan/bangunan, juga 
membayar biaya listrik, air, telepon dan gas.  

Untuk memudahkan dan mengoptimalkan bangunan, biasanya 
bangunan tersebut mempunyai fungsi ganda, yaitu sebagai tempat 
berproduksi (pabrik), kantor dan sekaligus sebagai tempat tinggal, atau 
lebih popular disebut three in one building.   

Jenis jasa menjual bangunan untuk usaha industri tersebut pada 
dasarnya sama seperti pada jenis jasa menyewakan bangunan untuk usaha 
industri. Perbedaannya pada status kepemilikan. Biasanya, menjual 
bangunan termasuk dengan tanahnya, atau semacam strata title.    

Menyewakan lahan untuk persediaan material bahan baku pabrik dan 
barang produksi jadi (stock yard). Dalam kegiatan operasional seharihari, 
adakalanya investor masih memerlukan lahan tambahan selain lahan yang 
sudah ada, seperti lahan untuk menyimpan bahan mentah (material 
industri), juga lahan untuk bahan jadi (hasil produksi) sebelum dikirim ke 
pemesan (distributor/konsumen). Lahan tersebut biasanya disebut sebagai 
stock-yard.    

Untuk menjamin operasional pabrik dapat berjalan dengan lancar 
serta untuk menciptakan suasana usaha  yang aman dan nyaman bagi para 
investor, kavling-kavling tanah dan bangunan siap pakai yang disediakan di 
dalam kawasan industri telah dilengkapi dengan sarana dan prasarana, dan 
fasilitas lainnya. Dengan adanya sarana dan prasarana yang lengkap 
tersebut, diharapkan semua kebutuhan investor dapat dicukupi, sehingga 
para investor dapat konsentrasi penuh dalam operasional pabriknya, dan 
mencari keuntungan yang besar sebagaimana diharapkan pada setiap  
berinvestasi.                                           

Salah satu faktor yang menjadi keluhan para investor dan menjadi 
hambatan masuknya inestor  investasi di Indonesia adalah faktor keamanan, 
faktor keamanan dalam hal ini dapat terjadi dari gangguan keamanan dan 
ketertiban maupun dari faktor sosial. Lingkungan tempat usaha yang aman 
dan nyaman mutlak diperlukan bagi para pelaku usaha, dengan lingkungan 
yang kondusif maka  kelangsungan operasional usaha/pabrik dapat berjalan 
dengan lancar tanpa adanya gangguan yang berarti, sehingga pabrik dapat 
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mengoptimalkan produksinya sehingga keuntungan yang diharapkan dapat 
diraih.   

Kawasan Industri sebagai lokasi tempat usaha telah di disain 
sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi kebutuhan bagi para investor 
atas rasa aman dan nyaman  dalam berusaha. Keamanan dan kenyamanan 
di dalam kawasan industri dapat tercipta karena ditunjang oleh beberapa hal 
seperti adanya sistem keamanan terpadu didalam kawasan industri yang 
dijaga selama 24 jam yang disediakan oleh pengelola kawasan industri, 
areal kawasan industri dikelilingi pagar keliling  dengan sistem satu pintu 
masuk dan keluar, dengan sistem tersebut  diharapkan kondisi keamanan di 
dalam kawasan industri dapat terjamin, disamping itu gangguan sosial juga 
dapat diminimalisasi; sebelum kawasan industri dibangun, perusahaan 
kawasan industri wajib memiliki izin Analisa Mengenai Dampak Lingkungan 
(AMDAL), sehingga dampak sosial atas keberadaan kawasan industri 
terhadap masyarakat sekitar dapat di kondisikan, dengan demikian 
gangguangangguan sosial yang muncul dapat terhindarkan.      

Selain upaya yang telah dilakukan sebagaimana diuraikan diatas, 
untuk memberikan kenyamanan berusaha di dalam kawasan industri, maka 
bagi suatu kawasan industri diharuskan untuk menyusun tata tertib kawasan 
industri, hal ini dapat dimaklumi mengingat di dalam kawasan industri 
banyak pabrik-pabrik yang berlokasi di sana sehingga memerlukan suatu 
tata tertib. 

Tata tertib kawasan industri sekurang-kurangnya berisi informasi 
tentang :  

a. Ketentuan peraturan perundangan yang perlu ditaati oleh masing-
masing pihak;  

b. Ketentuan yang berkaitan dengan hasil studi AMDAL kawasan industri 
terutama ketentuan pengendalian dampak yang harus dilakukan baik 
oleh perusahaan kawasan industri, perusahaan pengelola kawasan 
industri maupun oleh masing-masing perusahaan industri;  

c. Ketentuan spesifik yang berkaitan dengan rencana perusahaan kawasan 
industri dengan yang bersangkutan.    
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Susunan tata tertib kawasan industri harus mencakup hal-hal 
sebagai berikut: Pendahuluan, berisi penjelasan tentang kawasan industri, 
perusahaan kawasan industri dan perusahaan pengelola kawasan industri. 
Maksud dan Tujuan, berisi penjelasan tentang maksud dan tujuan tata tertib 
kawasan yang mengikat perusahaan kawasan industri, perusahaan 
pengelola kawasan industri dan perusahaan industri yang berlokasi di dalam 
kawasan industri sesuai hak dan kewajibannya.  

Pengertian, berisi penjelasan tentang istilah yang digunakan di dalam 
tata tertib kawasan industri seperti hak atas tanah, perizinan-perizinan yang 
diperlukan, peraturan bangunan, kegiatan pengendalian dampak dan lain-
lain. Jenis Industri yang dapat ditampung di dalam kawasan industri, berisi 
penjelasan tentang jenis industri yang dapat ditampung dalam kawasan 
industri, terutama yang terkait dengan daya dukung lingkungan kawasan 
industri yang bersangkutan. Dalam bab ini juga dijelaskan mengenai 
persyaratan yang harus dipenuhi oleh masing-masing perusahaan industri, 
sesuai jenis industrinya agar pengalokasian dan pemanfaatan sumber daya 
yang tersedia serta program pengendalian dampak di dalam kawasan 
industri dapat terlaksana sesuai dengan rencana dan ketentuan yang ada. 
Prasarana Dan Sarana Penunjang Kawasan Industri, berisi penjelasan 
tentang prasarana dan sarana penunjang yang sudah/akan disediakan oleh 
perusahaan kawasan industri termasuk ketentuan tentang kapasitas, jadual 
pembangunan/penyediaan, pemanfaatan, pemeliharaan dan pola 
pembiayaannya. Lingkup Pelayanan Kawasan Industri, berisi penjelasan 
tentang pelayanan perusahaan kawasan industri atau perusahaan engelola 
kawasan industri yang ditawarkan kepada perusahaan industri sesuai 
dengan rencana perusahaan kawasan industri. Hak dan kewajiban 
perusahaan industri atau perusahaan pengelola kawasan industri, berisi 
penjelasan tentang hak dan kewajiban perusahaan industri atau perusahaan 
pengelola kawasan industri. Hak dan Kewajiban Perusahaan Industri, berisi 
penjelasan tentang hak serta kewajiban perusahaan industri. Peraturan 
Bangunan, berisi penjelasan tentang ketentuan bangunan industri di dalam 
kawasan industri sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Pekerjaan 
Umum Nomor 66/PRT/1993 tentang Bangunan Industri. Pengendalian 
Dampak Lingkungan, berisi penjelasan yang berkaitan dengan program 
pengendalian dampak sebagi tindak lanjut dari AMDAL kawasan industri.   
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Kemudahan yang dapat diperoleh bagi perusahaan industri yang 
berlokasi di dalam kawasan industri antara lain adalah investor akan 
mendapatkan pelayanan guna memenuhi kebutuhan produksi maupun 
kebutuhan diluar produksi. Pelayanan tersebut seperti : tersedianya jaringan 
listrik, air industri, telekomunikasi, pelayanan keamanan, pemeliharaan 
sarana dan prasarana lingkungan dilakukan oleh pengelola kawasan industri. 
Disamping itu untuk menanamakan modalnya di dalam kawasan industri, 
investor akan di fasilitasi dalam pengurusan perizinan oleh pengelola 
kawasan industri. Beberapa perizinan yang tidak diperlukan lagi bagi 
investor yang menanamakan modalnya di dalam kawasan industri yaitu 
bebas dari izin HO, Bebas dari izin Amdal, izin prinsip, izin lokasi.  
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BAB III 

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 
TERKAIT 

 

Berbagai  Peraturan Perundangan yang terkait dengan pembangunan 
industri antara lain: 

3.1. Dukungan Undang-Undang: 
Program pengembangan industri dilakukan melalui pelaksanaan 

kebijakan yang bersifat lintas sektoral dan program pengembangan industri 
prioritas. Kebijakan lintas sektoral dimaksudkan untuk mendorong 
kemajuan, pertumbuhan dan peningkatan daya saing industri. Kebijakan 
lintas sektoral meliputi pengembangan-sumber daya industri, 
pengembangan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan industri, 
perwilayahan industri, kebijakan afirmatif terhadap IKM, serta penyediaan 
fasilitas fiskal dan non fiskal bagi pelaku industri. 

Program pengembangan industri prioritas diharapkan menjadi 
penggerak pertumbuhan dan perkembangan industri nasional. Industri 
prioritas mencakup 10 (sepuluh) sektor industri dan dikelompokkan ke 
dalam industri andalan, industri pendukung dan industri hulu. 

Dalam menjalankan kebijakan pembangunan industri daerah 
kabupaten/kota mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 
2014 tentang Perindustrian: 

 Pasal 11 

ayat (1): setiap bupati/walikota menyusun rencana induk  
pembangunan industri kabupaten/kota 

ayat    (2):  Rencana induk pembangunan industri kabupaten/kota 
disusun dengan mengacu pada rencana induk 
pembangunan industri nasional  dan kebijakan industri 
nasional 

ayat    (3):  Rencana induk pembangunan industri kabupaten/kota 
paling sedikit memperhatikan: 

a. Potensi sumber daya industri daerah 
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b. Rencana tata ruang wilayah provinsi dan rencana 
tata ruang wilayah kabupaten/kota 

c. Keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan 
sosial ekonomi serta daya dukung lingkungan. 

ayat    (4):  Rencana induk pembangunan industri kabupaten/kota 
ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota 
setelah dievaluasi oleh Gubernur sesuai dengan 
ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

 Pasal 62:   Untuk menunjang terealisasinya pembangunan industry 
di Kabupaten/kota, maka pemerintah daerah harus 
menjamin tersedianya infrastruktur industry. Penyediaan 
infrastruktur industry dilakukan di dalam maupun diluar 
kawasan peruntukan industry. 

ayat    (3):  Infrastruktur industry paling sedikit meliputi: 

a. Lahan industry berupa kawasan industry dan/atau 
kawasan peruntukan industry; 

b. Fasilitan jaringan energy dan kelistrikan; 
c. Fasilitas jaringan telekomunikasi; 
d. Fasilitas jaringan sumber daya air; 
e. Fasilitas sanitasi; dan 
f. Fasilitas jaringan transportasi. 

 

 Pasal 63:   

ayat    (1):  untuk mendukung kegiatan industry yang efisien dan 
efektif diwilayah pusat pertumbuhan industry dibangun 
kawasan industry sebagai infrastruktur industry. 

ayat    (2):  kawasan industry sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
harus berada pada kawasan peruntukan industry sesuai 
dengan rencana tata ruang wilayah. 
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3.2. Dukungan dalam Peraturan /Keputusan Presiden 
(PERPRES/KEPPRES).  
  

a. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan 
Industri Nasional  

Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri 
Nasional antara lain menyebutkan: Pemerintah dapat memberikan fasilitas, 
antara lain kepada kepada: industri yang melakukan penelitian, 
pengembangan dan inovasi; dan industri yang melakukan alih teknologi. 
Fasilitas tersebut berupa insentif fiskal, insentif non-fiskal, dan kemudahan 
lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Permohonan pemberian fasilitas diajukan kepada Tim Nasional Peningkatan 
Ekspor dan Peningkatan Investasi. Meskipun insentif fiskal diberikan oleh 
Kementerian Keuangan, namun demikian bentuk insentif non fiskal maupun 
kemudahan lainnya merupakan peluang untuk mendorong kebijakan-
kebijakan yang diperlukan.   

Sebagai upaya mendorong penguatan inovasi nasional, Perpres No. 
28 Tahun 2008 memungkinkan pengembangan kebijakan dalam upaya 
peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dalam rangka 
penghematan; pengembangan sumber daya manusia sektor industri secara 
intensif melalui akselerasi transformasi teknologi; produk melalui teknologi 
tepat guna, disamping manajemen dan kewiraswastaan. Selain itu, Perpres 
No. 28 Tahun 2008 juga menekankan perlunya pengembangan teknologi 
industri melalui: a).peningkatan kapasitas (pendalaman) teknologi pada 
sistem produksi; b).peningkatan jumlah penemuan baru hasil litbang 
nasional yang dapat dimanfaatkan oleh sistem produksi; c). peningkatan 
kapasitas difusi teknologi pada sistem produksi; d). peningkatan kapasitas 
kelembagaan teknologi dalam mendukung sistem produksi; e). peningkatan 
intermediasi dan pola insentif yang mendorong kemitraan dan kegiatan 
litbang di dunia usaha; f). mendorong pengembangan rancang bangun dan 
perekayasaan industri dan pembentukan lembaga R&D dalam rangka inovasi 
teknologi dan pengembangan bahan baku alternatif; g). meningkatkan 
infrastruktur untuk mendukung pengembangan iptek untuk menciptakan 
dan menyerap teknologi dan invoasi yang berorientasi pasar 
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b. Kepres No. 41 Tahun 1996 Tentang kawasan industri 

Keberadaan kawasan industri diatur secara khusus dalam peraturan 
perundangan dalam bentuk Keputusan Presiden (Keppres), peraturan 
mengenai kawasan industri ini telah mengalami perubahan beberapa kali, 
dengan tujuan untuk mempercepat perkembangan kawasan industri di 
Indonesia, Pertama, diterbitkan Keppres Nomor 53 tahun 1989 , kemudian, 
Keppres tersebut dilakukan perubahan dan penambahan dengan 
diterbitkannya Keppres Nomor 98 tahun 1993, terakhir peraturan tersebut 
diganti dengan Keppres Nomor 41 Tahun 1996. Kemudian Keppres tersebut 
diikuti dengan diterbitkannya peraturan yang sifatnya operasional yaitu 
Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 50/MPP/ 
Kep/2/1997 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Kawasan Industri dan 
Izin Perluasan Kawasan Industri. 

Keputusan Presiden ini merupakan dasar hukum yang utama terhadap 
keberadaan kawasan industri dan merupakan landasan beroperasinya 
kawasan industri di Indonesia.  Sebelumnya landasan hukum keberadaan 
kawasan industri di Indonesia diatur dengan Keppres Nomor 53 Tahun 1989 
tentang kawasan industri dan kemudian dilakukan perubahan  dengan   
diterbitkannya Keppres Nomor 98 Tahun 1993, namun karena Keppres 
tersebut dinilai masih belum dapat mempercepat perkembangan kawasan 
industri di Indonesia, maka Keppres tersebut dicabut dan diganti dengan 
Keppres Nomor 41 Tahun 1996: 

 Pasal 3: 

  ayat (1): kewenangan pengaturan, pembinaan dan pengembangan 
kawasan industri berada pada Menteri. Lebih lanjut dalam 
ayat 2 dinyatakan bahwa, dalam rangka memperlancar 
upaya untuk menyediakan kavling industri dan/atau 
bangunan siap pakai/siap bangun, Menteri melakukan 
koordinasi dalam hal : pengalokasian tanah, perencanaan 
dan penetapan syarat-syarat pengembangan dan 
pengelolaan kawasan industri, penyediaan prasarana dan 
sarana penunjang serta pemberian kemudahan yang 
diperlukan; pengendalian dan pengembangan kawasan 
peruntukan industri.  Mengingat pembangunan kawasan 
industri menyangkut dengan beberapa aspek, maka dalam 
pembinaan dan pengawasan kawasan industri sebaiknya 
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melibatkan beberapa instansi terkait seperti Departemen 
Perindustrian Dan Perdagangan, Badan Pertanahan 
Nasional, Kementerian Negara Lingkungan Hidup/ Badan 
Pengendalian Dampak Lingkungan, Maupun pemerintah 
Propinsi dan Kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya 
masing-masing. 

 

 Pasal 15  

ayat (2):    Surat Pemberitahuan Persetujuan Presiden bagi perusahaan 
industri yang didirikan dalam rangka penanaman modal 
asing atau surat persetujuan penanaman modal dari Badan 
Koordinasi Penanaman Modal bagi perusahaan industri 
dalam rangka penanaman modal dalam negeri atau surat  
izin usaha dari Departemen Teknis bagi perusahaan industri 
bukan dalam rangka penanaman modal asing / penanaman 
modal dalam negeri, bagi perusahaan industri yang berada 
di dalam kawasan industri dinyatakan berlaku sebagai 
perizinan yang dipersyaratkan untuk melakukan kegiatan 
pembangunan dan kegiatan produksi. 

    

3.3. Dukungan dalam bentuk Keputusan/Pertauran Menteri 
(KEPMEN/PERMEN)  

a. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 
50/MPP/Kep/2/1997 Tentang Tata Cara Pemberian Izin 
Usaha Kawasan Industri dan Izin Perluasan Kawasan 
Industri.   

Dalam peraturan ini terdapat ketentuan yang memberi kemudahan 
investor dalam hal perizinan  yaitu:   

 Pasal 1: 

ayat (9) : Prasarana yang wajib dibangun di dalam kawasan industri 
antara lain: berupa jaringan jalan, saluran air hujan, instalasi 
penyediaan air bersih, instalasi/jaringan distribusi dan 
pembangkit tenaga listrik, jaringan distribusi telekomunikasi, 
saluran pengumpulan air limbah industri, instalasi 
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pengolahan air limbah, penampungan sementara limbah 
padat, penerangan jalan, unit pemadam kebakaran, dan 
pagar kawasan industri 

ayat (10): Sarana penunjang  yang wajib dibangun di dalam kawasan 
industri antara lain: kantor pengelola, bank, kantor pos, 
kantor pelayanan telekomunikasi, poliklinik, kantin, sarana 
ibadah, perumahan karyawan industri dan mess transito, pos 
keamanan, sarana kesegaran jasmani, halte angkutan umum 
dan fasilitas penunjang lainnya. 

 Pasal 15:  

ayat (3): setiap kawasan industri yang telah memiliki izin usaha 
Kawasan Industri wajib memberlakukan ketentuan Tata 
Tertib Kawasan Industri yang berada di dalam Kawasan 
Industrinya. Tata tertib kawasan industri disusun oleh 
Perusahaan Kawasan Indutri dengan maksud untuk 
memerinci ketentuan mengenai hak dan kewajiban masing-
masing pihak yang terkait dalam pengelolaan kawasan 
industri dan pihak perusahaan industri yang berada didalam 
kawasan industri. 

 Pasal 21:    

ayat (1):   perusahaan industri yang berada di dalam kawasan industri 
yang telah dilengkapi studi AMDAL dibebaskan  dari 
kewajiban membuat ANDAL dan izin Undang-undang 
gangguan (HO).  

 Pasal 22:  

ayat (1) : Perusahaan industri yang berada di dalam kawasan industri 
yang telah memiliki izin usaha kawasan industri dibebaskan 
dari izin persetujuan prinsip.   

ayat (2) : Surat pemberitahuan persetujuan Presiden bagi perusahaan 
yang berstatus PMA dan PMDN yang berada di dalam 
kawasan industri diberlakukan sebagi Izin Usaha Industri. 
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b. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan 
Nasional Nomor 2 tahun 1997 Perihal perolehan izin lokasi 
dan hak guna bangunan (HGB) bagi perusahaan kawasan 
industri dan perusahaan industri. 

 Pasal 3:  

Ayat (2): hak guna bangunan (HGB) Induk parsial dapat diberikan 
kepada perusahaan kawasan industri yang sudah 
memperoleh sebagian dari tanah yang direncanakan sebagai 
kawasan industri yang merupakan satu hamparan yang dapat 
ditata dan dikembangkan sebagai satu kesatuan yang dapat 
dipakai untuk lokasi perusahaan-perusahaan industri dan 
sarana lingkungannya sesuai dengan rencana tapak kawasan 
industri;   

ayat (3):  Tanah HGB diatas kemudian dipecah menjadi kapling-kapling 
tanah yang diperuntukkan bagi usaha perusahaan-
perusahaan industri dan fasilitas pengelola kawasan industri 
sesuai dengan perencanaan pengembangan kawasan industri 
yang bersangkutan”.   

 Pasal 4  

ayat (3): Perusahaan industri tidak memerlukan izin lokasi untuk 
memperoleh dan menggunakan tanah di dalam kawasan 
industri.         

     

c. SK. Menteri Perindustrian Nomor 171/M/SK/8/1993 Tentang 
Pedoman Pengarahan   Lokasi Bagi Kegiatan Industri.                                

 Pasal 3  

ayat (1): Industri yang perlu dibatasi dan yang dampaknya bagi 
lingkungan dan masyarakat perlu diawasi secara ketat, harus 
berlokasi di dalam kawasan industri.   

ayat (2):   Semua kawasan industri pengolahan diharuskan berlokasi di 
dalam kawasan industri bagi Daerah Tingkat II yang telah 
memiliki kawasan industri, kecuali industri pengolahan yang 
bahan baku dan atau proses produksinya berorientasi pada 
lokasi tertentu.  
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d. Permenperin 107/2015 tentang OTK Kemenperin 

 Pasal 1  

ayat (1): Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang 
mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya 
industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai 
nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa 
industri. 

ayat (2): Industri Pengolahan Nonmigas adalah industri yang masuk  
kategori C dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 
(KBLI), tidak termasuk Industri Batubara dan Pengilangan 
Migas. 

ayat (3): Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang Perindustrian. 

ayat (4): Pemerintah Daerah adalah pemerintah provinsi, 
kabupaten/kota yang memprioritaskan perindustrian sebagai 
urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan potensi yang 
dimiliki Daerah 

 Pasal 2  

Industri yang diatur pada peraturan Menteri ini adalah 
industri pengolahan non migas. 

 Pasal 3  

ayat (1):  Gubernur dan bupati/walikota yang wilayah administrasinya 
memiliki urusan pemerintahan pilihan perindustrian dan atau 
mempunyai potensi urusan pemerintahan pilihan 
perindustrian wajib menyusun Rencana Pembangunan 
Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri 
Kabupaten/Kota. 

ayat (2): Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan 
Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota mengacu 
kepada Peraturan Menteri ini. 
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 Pasal 4  

a) Rencana Pembangunan Industri Provinsi disusun dengan 
memperhatikan: 

b) Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional dan 
Kebijakan Industri Nasional; 

c) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi 
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
Provinsi;  

d) potensi sumber daya industri daerah;  

e) Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan/atau Rencana 
Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota;  

f) keserasian dan keseimbangan dengan kebijakan 
pembangunan Industri di kabupaten/kota serta kegiatan 
sosial ekonomi dan daya dukung lingkungan; dan  

g) proyeksi penyerapan tenaga kerja, dan pemanfaatan 
lahan untuk industri. 

 Pasal 5 

Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota disusun 
dengan memperhatikan: 

a) Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional dan 
Kebijakan Industri Nasional; 

b) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
Kabupaten/Kota dan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah Kabupaten/Kota; 

c) potensi sumber daya Industri daerah; 

d) Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata 
Ruang Wilayah Kabupaten/Kota; 

e) keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan sosial 
ekonomi serta daya dukung lingkungan; dan 

f) proyeksi penyerapan tenaga kerja, dan pemanfaatan 
lahan untuk industri. 
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 Pasal 6 

ayat (2): Dalam hal kabupaten/kota telah memiliki Peta Panduan 
Pengembangan Kompetensi Inti Industri Kabupaten/Kota 
baik dalam bentuk hasil kajian maupun yang sudah 
ditetapkan dalam Peraturan Menteri, maka Peta Panduan 
tersebut diintegrasikan ke dalam Rencana Pembangunan 
Industri Kabupaten/Kota. 

 Pasal 7 

ayat (1):  Rencana Pembangunan Industri Provinsi dituangkan dalam 
rancangan Peraturan Daerah provinsi. 

 

 

ayat (2):  Sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, rancangan 
Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
terlebih dahulu dievaluasi oleh Menteri Dalam Negeri dan 
mendapat rekomendasi dari Menteri. 

 Pasal 7 

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri 
Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota 
berlaku untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun. 

 Pasal 14 

ayat (1):  Bupati/walikota menyampaikan laporan pelaksanaan Rencana 
Pembangunan  Industri Kabupaten/Kota kepada gubernur 
selaku wakil pemerintah pusat di daerah 1 (satu) kali dalam 1 
(satu) tahun yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Laporan Penyelengaraan Pemerintahan Daerah 
kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

ayat (2): Laporan pelaksanaan pelaksanaan Rencana Pembangunan  
Industri Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) meliputi pertumbuhan industri, kontribusi sektor industri 
terhadap PDRB, penyerapan tenaga kerja sektor industri, 
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realisasi investasi sektor industri, dan ekspor produk industri 
termasuk permasalahan dan langkah–langkah penyelesaian di 
sektor industri. 

 Pasal 15 

Menteri melakukan evaluasi berdasarkan laporan 
perkembangan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan 
Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota yang 
disampaikan oleh gubernur guna menentukan program dan 
kegiatan pembinaan tahun berikutnya. 

 

e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7/1993 perihal izin 
mendirikan bangunan dan izin undang-undang gangguan bagi 
perusahaan industri.   

 Pasal 6:  

ayat (1):   Setiap perusahaan kawasan industri dan perusahaan industri 
wajib memiliki izin UUG, kecuali bagi perusahaan industri 
yang jenis industrinya wajib AMDAL atau yang berlokasi di 
dalam kawasan industri”    
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BAB IV  

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS 

 

4.1. Landasan Filosofis 
Tujuan awal adanya pengaturan tentang Rencana Induk 

Pengembangan Industri Kabupaten (RIPIK)  terutama untuk melakukan 
suatu peningkatan dalam sektor industri yang dilambangkan dengan 
pelayanan dan pengabdian yang direpresentasikan oleh Rencana Induk 
Pengembangan Industri Kabupaten (RIPIK)  sebagai salah satu aspek 
utama. Dunia industri secara umumnya berperan sebagai agen promosi 
yang membawa gambaran kepada dunia seberapa penting dan berharganya 
negara ini, karena selain sebagai sumber pendapatan devisa, industri 
menjadi salah satu tolak ukur bagaimana nama negara akan dibawa ke 
negara-negara lain. Sehingga dalam hal ini pemerintah daerah perlu agar 
daerah membangun infrastruktur  industri  menjadi lebih baik dan dapat 
dibanggakan sebagai basis dari pembangunan ekonomi daerah. Situasi inilah 
yang kemudian membawa peraturan daerah tentang  Rencana Induk 
Pengembangan Industri Kabupaten (RIPIK)  penting untuk dilakukan. 
Rencana Induk Pengembangan Industri Kabupaten (RIPIK)  adalah basis dari 
pelayanaan industri daerah. 

Naskah Akademik sebagai dasar penyusunan  Peraturan Daerah 
tentang Rencana Induk Pengembangan Industri Kabupaten (RIPIK)  ini pada 
prinsipnya didasarkan pada asas-asas yang menjadi landasan filosofis 
penyusunan peraturan perundang-undangan pada umumnya yaitu 
diantaranya : 

1. Asas Pengayoman, bahwa materi muatan peraturan daerah berfungsi 
untuk memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan 
ketentraman masyarakat; 

2. Asas kemanusiaan, dimana peraturan daerah  dimaksudkan untuk 
memberikan perlindungan hak-hak asasi manusia serta harkat dan 
martabat setiap warga masyarakat secara proporsional;  

3. Asas Keadilan, dimana ketentuan-ketentuan dalam peraturan daerah  
adalah untuk memberikan keadilan secara proporsional bagi setiap 
warga masyarakat tanpa kecuali serta; 
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4. Asas ketertiban, dan kepastian hukum dimana salah satu tujuan 
utama dari peraturan daerah  adalah untuk menciptakan ketertiban 
dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.  

 

Naskah akademik sebagai dasar penyusunan Rancangan Perda 
Kabupaten Lombok Barat tentang Rencana Induk Pengembangan Industri 
Kabupaten (RIPIK)  ini mengindahkan pasal 11 ayat 2,  Undang-Undang 
Nomor 3 tahun 2014 Tentang Perindustrian, bahwa Rencana Induk 
Pengembangan Industri Kabupaten (RIPIK) disusun dengan mengacu pada 
Rencana Induk Pengembangan Industri Nasional (RIPIN) dan ditetpak 
dengan Peraturan Daerah (PERDA). 

 

4.2. Landasan Sosiologis 
Landasan sosiologis, adalah landasan yang berkaitan dengan kondisi 

atau kenyataan empiris yang hidup dalam masyarakat, dapat berupa 
kebutuhan atau tuntutan yang dihadapi oleh masyarakat, kecenderungan, 
dan harapan masyarakat. Karenanya dalam memandang kebutuhan industri 
tidak dapat dilepaskan dari karakteristik faktor produksi yang tersedia dan 
dapat dayagunakan oleh suatu daerah untuk pembangunan ekonomi. Secara 
sederhana industri dapat dilihat melalui hubungan-hubungan sosial yang 
dibangun melalui interaksi sosial dalam konteks politik, ekonomi dan 
kultural. Pengembangan industri dapat dilihat dari posisi warga masyarakat 
sebagai pihak yang disentuh atau merespon kekuasaan dari 3 ranah 
kekuasaan, yaitu dalam lingkup kekuasaan negara (state), dalam lingkup 
kekuatan kapitalisme pasar (market capitalism), dan kekuatan kolektif sosial 
(communalism) yang mengambil peran sebagai penyeimbang negara atau 
kuasa negara. Sebagai konsumen kekuasaan negara, masyarakat disentuh 
atau merespon kebijakan negara (public policy).   

Landasan sosiologis sudah tercermin dalam visi  pembangunan 
Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat  yaitu terwujudnya masyarakat 
yang unggul, mandiri, sejahtera dan bermartabat dilandasi nilai-nilai patut, 
patuh, patju. Dimana penjabaran makna dari visi tersebut dapat diartikan 
secara utuh terwujurnya masyarakat Lombok Barat yang mampu bersaing 
disegala bidang kehidupan dengan memanfaatkan potensi dan sumberdaya 
sendiri secara optimal untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat dalam 
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pemenuhan kebutuhan hidup layak secara ekonomi, sosial budaya dan 
kebutuhan fisik yang memiliki jati diri dan harga diri. 

Masyarakat Kabupaten Lombok Barat merupakan bagian dari 
perkembangan teknologi, budaya dan informasi. Sehingga dalam era 
globalisasi sekarang ini tidak dapat dipungkiri adanya akselerasi dan 
akulturasi pengetahuan yang semakin mudah dijangkau melalui berbagai 
media informasi dan teknologi menuntut percepatan industrialisasi disegala 
bidang. Untuk itu pembangunan maupun pengembangan industri menjadi 
suatu hal yang urgen dan sangat bermanfaat  bagi seluruh lapisan 
masyarakat Kabupaten Lombok Barat. 

 

4.3. Landasan Yuridis 
Landasan yuridis, adalah landasan yang berkaitan dengan 

kewenangan untuk membentuk, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, 
tata cara atau prosedur tertentu, dan tidak bertentangan dengan peraturan 
perundang-undangan yang lebih tinggi. Selanjutnya pasal 137 berikut 
penjelasan dari UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Peraturan Daerah 
menyebutkan bahwa Peraturan Daerah dibuat berdasarkan pada azas 
pembentukan perundang-undangan yang meliputi: 

a. Azas kejelasan tujuan: 

maksudnya adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-
undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.  

 

b. Azas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat: 

maksudnya adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undanngan 
harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-
undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut 
dapat dibatalkan atau batal demi hukum, bila dibuat oleh 
lembaga/pejabat yang tidak berwenang. Kewenangan pembentukan 
Peraturan Daerah berada pada Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah. Peraturan Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah 
setelah mendapat persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah.  
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Mengenai dasar kewenangan pembentukan Peraturan Daerah diatur 
dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi:  

………………..”Pemerintahan Daerah berhak menetapkan 
Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk 
melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”.  

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
[Pasal 25 huruf c, Pasal 42 ayat (1) huruf a, dan Pasal 136 ayat (1)] 
yang masing-masing berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 25 huruf c  

…………………..Kepala Daerah mempunyai tugas dan 
wewenang menetapkan Perda yang telah mendapat 
persetujuan bersama DPRD;  

Pasal 42 ayat (1) huruf a :  

…………………..DPRD mempunyai tugas dan wewenang 
membentuk Perda yang di bahas dengan Kepala Daerah 
untuk mendapat persetujuan bersama;  

 

Pasal 136 ayat (1) :   

………………Perda ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah 
mendapat persetujuan bersama DPRD.  

 

c. Azas Kesesuaian antara jenis dan muatan materi: 

maksudnya adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-
undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat 
dengan jenis peraturan perundang-undangannya.  

 

d. Azas dapat dilaksanakan: 

maksudnya adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-
undangan harus memperhitungkan efektifitas peraturan perundang-
undangan tersebut di dalam masyarakat baik secara filosofis, yuridis 
maupun sosiologis.  
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e. Azas kedayagunaan dan kehasilgunaan: 

maksudnya adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat 
karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam 
mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.  

 

f. Azas kejelasan rumusan:  

maksudnya adalah bahwa dalam membentuk setiap peraturan 
perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan 
peraturan perundang-undangan, sehingga sistematika dan pilihan kata 
atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti 
sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam 
pelaksanaannya.  

 

g. Azas keterbukaan:  

maksudnya adalah bahwa dalam proses pembentukan peraturan 
perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan 
dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian 
seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan seluas luasnya 
untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan 
perundang-undangan. 
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BAB. V. 

VISI DAN MISI, SERTA TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN 

INDUSTRI DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT 

5.1.  Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Lombok Barat 

Visi Pembangunan Industri Nasional adalah Indonesia Menjadi 

Negara Industri Tangguh. bercirikan:  

1. struktur industri nasional yang kuat, dalam, sehat, dan berkeadilan;  

2. industri yang berdaya saing tinggi di tingkat global; dan  

3. industri yang berbasis inovasi dan teknologi. 

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, pembangunan industri 

nasional mengemban misi sebagai berikut:  

1. meningkatkan peran industri nasional sebagai pilar dan penggerak 
perekonomian nasional;  

2. memperkuat dan memperdalam struktur industri nasional;  

3. meningkatkan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta 
Industri Hijau;  

4. menjamin kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta 
mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok 
atau perseorangan yang merugikan masyarakat;  

5. membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;  

6. meningkatkan persebaran pembangunan industri ke seluruh wilayah 
Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional; 
dan  

7. meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara 
berkeadilan. 

Strategi yang ditempuh untuk mencapai visi dan misi pembangunan 

industri nasional adalah sebagai berikut:  

1. mengembangkan industri hulu dan industri antara berbasis 
sumberdaya alam;  

2. melakukan pengendalian ekspor bahan mentah dan sumber energi;  
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3. meningkatkan penguasaan teknologi dan kualitas sumberdaya 
manusia (SDM) industri;  

4. menetapkan Wilayah Pengembangan Industri (WPI);  

5. mengembangkanWilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI), 
Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Industri, dan Sentra Industri 
kecil dan industri menengah;  

6. menyediakan langkah-langkah afirmatif berupa perumusan 
kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan dan pemberian fasilitas 
kepada industri kecil dan industri menengah;  

7. melakukan pembangunan sarana dan prasarana Industri;  

8. melakukan pembangunan industri hijau;  

9. melakukan pembangunan industri strategis;  

10. melakukan peningkatanpenggunaan produk dalam negeri; dan  

11. meningkatkan kerjasama internasional bidang industri. 

Dengan memperhatikan amanat RPJPD Kabupaten Lombok Barat 

2005-2025 serta mempertimbangkan aspek potensi dan kondisi, serta 

permasalahan yang dihadapi, maka visi pembangunan pemerintah 

Kabupaten Lombok Barat tahun 2014-2019 adalah “TERWUJUDNYA 

MASYARAKAT LOMBOK BARAT YANG UNGGUL, MANDIRI, SEJAHTERA 

DAN BERMARTABAT DILANDASI NILAI-NILAI PATUT PATUH PATJU” 

Dalam rangka pencapaian visi daerah, maka ditetapkan 6 (enam) 

misi sebagai berikut: 

1. meningkatkan kemampuan dayasaing dan kemandirian daerah untuk 
mengdapatkan nilai tambah (Lobar kreatif, inovatif dan produktif); 

2. mewujudkan kehidupan dan sikap yang memiliki spirit serta etos 
kerja untuk meraih yang terbaik (Lobar berprestasi); 

3. mengembangkan potensi sumberdaya sosial dan budaya yang 
dimiliki untuk keberlanjutan pembangunan (Lobar tangguh dan 
berbudaya); 

4. mengembangkan potensi sumberdaya alam dengan memperhatikan 
kelestarian dan keseimbangan lingkungan lingkungan (Lobar lestari); 
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5. meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang mampu 
beradaptasi terhadap perkembangan regional, Nasional dan global 
(Lobar sehat dan cerdas); 

6. meningkatkan martabat dan kebanggaan daerah (Lobar 
bermartabat). 

Kabupaten Lombok Barat mencanangkan visi, misi serta strategi dan 

arah kebijakan pembangunan yang dituangkan dalam RPJM 2016-2021, 

dimana beberapa diantaranya bersentuhan dengan visi, misi serta  kebijakan 

industri nasional yaitu:  meningkatkan produktivitas produk sumberdaya 

alam daerah; meningkatkan efektifitas pelayanan investasi; meningkatkan 

kapasitas fiskal daerah; meningkatkan efektivitas pengelolaan sumberdaya 

mineral dan energy; meningkatkan produktivitas dan kontinuitas pangan 

daerah; dan meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat. 

Dalam RPJMD Kabupaten Lombok Barat 2014-2019 dituangkan 

kebijakan umum dan prioritas pembangunan daerah yang diarahkan untuk: 

1. peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan aktualisasi budaya; 

2. pemertaan infrastruktur wilayah; 

3. penurunan angka kemiskinan dan masalah sosial; 

4. reformasi birokrasi dan penegakan hukum; 

5. peningkatan ekonomi dan ketahanan pangan daerah; 

6. pemanfaatan sumberdaya alam dan pelestarian lingkungan hidup. 

Dalam rangka mendukung arah kebijakan ekonomi dan ketahanan 

pangan daerah, maka didorong untuk meningkatkan daya saing 

perekonomian daerah kearah yang semakin kuat dan kompetitif dengan 

meningkatkan keterpaduan agroindustri, kelautan dan sumberdaya alam 

lainnya secara berkelanjutan, terpenuhinya ketersediaan infrastruktur yang 

didukung oleh mantapnya kerjasama pemerintah dengan dunia usaha, 

makin selarasnya pembangunan pendidikan ilmu pengetahuan dan 

teknologi. Pegembangan pertanian diarahkan pada penataan agribisnis dan 
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perbaikan sus system agribisnis, revitalisasi agribisnis untuk pembangunan 

ekonomi, relokasi sumberdaya, pendanaan dan wilayah pertumbuhan agri 

bisnis. 

Sementara pengembangan industri diarahkan pada pengembangan 

industri rakyat berorientasi ekspor, sedangkan penguatan perdagangan 

ditekankan pada penguasaan pasar regional dan nasional dan seiring dengan 

telah beroperasinya Bandara Internasional Lombok yang berada di 

Kabupaten Lombok Tengah yang secara geografis letaknya dekat dengan 

Kabupaten Lombok Barat, sehingga dapat membuka akses yang lebih luas. 

Berdasarkan rencana pola ruang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah 

(RTRW) Kabupaten Lombok Barat Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Rencana 

Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2011-2031, Kawasan 

peruntukan industri di kabupaten diatur lebih lanjut dalam Pasal  25: (1) 

Kawasan peruntukan industri meliputi: peruntukan industri besar, sedang, 

dan industri rumah tangga. (2) Kawasan peruntukan industri besar dan 

sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan di kawasan pesisir 

barat Kecamatan Labuapi, Lembar, dan Sekotong. (3) Kawasan peruntukan 

industri rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada 

sentra-sentra produksi dengan mengedepankan produk-produk unggulan. 

(4) Pengelolaan kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku. 

 

5.2.   SASARAN DAN TAHAPAN CAPAIAN PEMBANGUNAN INDUSTRI 

5.2.1. SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI  

Sasaran pembangunan industri daerah Kabupaten Lombok Barat 

adalah sebagai berikut: 1. meningkatnya pertumbuhan industri yang 

diharapkan dapat meningkatkan kontribusinya dalam  Produk Domestik 
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Regional Bruto (PDRB); 2. meningkatnya penguasaan pasar regional 

maupun nasional;  3.  meningkatnya kontribusi industri kecil terhadap 

pertumbuhan industri di Provinsi Nusa Tenggara Barat; 4. meningkatnya  

pengembangan inovasi dan penguasaan teknologi; 5. meningkatnya  

penyerapan tenaga kerja yang kompeten di sektor industri; dan 6. 

menguatnya struktur industri dengan tumbuhnya industri hulu dan industri 

antara yang berbasis sumberdaya alam. 

Sasaran kuantitatif diatas ditentukan berdasarkan asumsi yang 

didukung oleh komitmen pemerintah daerah untuk tercapainya kondisi 

sebagai berikut: 1. iklim investasi dan pembiayaan yang mendorong 

peningkatan investasi di sektor industri; 2. ketersediaan infrastruktur yang 

dapat mendukung peningkatan produksi dan kelancaran distribusi; 3. 

kualitas dan kompetensi SDM industri berkembang dan mendukung 

peningkatan penggunaan teknologi dan inovasi di sektor industri; 4. 

kebijakan terkait sumberdaya alam yang mendukung pelaksanaan program 

hilirisasi industri secara optimal; dan 5. koordinasi lintas sektoral dan peran 

aktif pemerintah daerah dalam pembangunan industri. 

 

5.2.2. Bangun Industri Nasional  

Bangun industri nasional berisikan industri andalan masa depan, 

industri pendukung, dan industri hulu, dimana ketiga kelompok industri 

tersebut memerlukan modal dasar berupa sumberdaya alam, sumberdaya 

manusia, serta teknologi, inovasi, dan kreativitas. Pembangunan industri di 

masa depan tersebut juga memerlukan prasyarat berupa ketersediaan 

infrastruktur dan pembiayaan yang memadai, serta didukung oleh kebijakan 

dan regulasi yang efektif. 
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Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat terhadap Rencana Tata 

Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lombok Barat Nomor 11 Tahun 2011 

Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Barat Tahun 

2011-2031 merupakan salah satu perangkat regulasi yang menjadi acuan 

bagi pejabat dan staf Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten 

Lombok Barat dalam menentukan arah kebijakan pengembangan kawasan 

industri. 

 

5.2.3. Karakteristik Industri di Kabupaten Lombok Barat 

Bangun industri nasional berisikan industri andalan masa depan, 

industri pendukung, dan industri hulu, dimana ketiga kelompok industri 

tersebut memerlukan modal dasar berupa sumber daya alam, sumber daya 

manusia, serta teknologi, inovasi, dan kreativitas. Pembangunan industri di 

masa depan tersebut juga memerlukan prasyarat berupa ketersediaan 

infrastruktur dan pembiayaan yang memadai, serta didukung oleh kebijakan 

dan regulasi yang efektif. 

Industri nasional tahun 2035 memiliki karakteristik sebagai berikut:  

1.  Industri manufaktur kelas dunia (world class manufacturing), yang 

memiliki basis industri yang kuat dengan kondisi:  

a. tumbuh dan berkembangnya industri manufaktur dengan 
berbasis sumberdaya nasional;  

b. terbangunnya modal dasar dan prasyarat pembangunan industri; 
dan  

c. terbentuknya daya saing yang kuat di pasar internasional.  
2.  Struktur industri yang kuat sebagai motor penggerak utama (prime 

mover) perekonomiandengan ciri sebagai berikut:  

a. mempunyai kaitan (linkage) yang kuat dan sinergis antarsubsektor 
industri dan dengan berbagai sektor ekonomi lainnya;  

b. memiliki kandungan lokal yang tinggi;  
c.  menguasai pasar domestik;  
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d.  memiliki produk unggulan industri masa depan;  
e.  dapat tumbuh secara berkelanjutan; dan  
f.  mempunyai daya tahan (resilience) yang tinggi terhadap gejolak 

perekonomian dunia.  
3.  Sinergitas yang kuat antaraindustri kecil, menengah, dan besar yang 

menjalankan perannya sebagai sebuah rantai pasok (supply chain). 

Sinergitas tersebut harus dibangun melalui hubungan yang saling 

menguntungkan dan saling membutuhkan antarskala usaha sektor 

industri secara nasional.  

4.  Peran dan kontribusi industri manufaktur yang semakin penting 

dalam ekonomi nasional sebagai tumpuan bagi penciptaan lapangan 

kerja, penciptaan nilai tambah, penguasaan pasar domestik, 

pendukung pembangunan berkelanjutan, dan menghasilkan devisa. 

Perindustrian merupakan salah satu sektor yang diharapkan mampu 

membangkitkan roda perekonomian  Untuk menciptakan suatu 

perekonomian yang mandiri  dan andal dengan bercirikan industri yang kuat 

dan maju,  sektor perindustrian di Kabupaten Lombok Barat perlu 

dimantapkan  jangan hanya melihat industri besar/sedang saja, industri 

kecil/rumah tangga juga mampu memberikan kontribusi yang cukup besar 

namun  pembinaan dan dukungan penuh dari pemerintah mutlak diperlukan 

bagi kelangsungannya.    

Keadaan perindustrian di Kabupaten Lombok Barat relative tidak 

banyak mengalami perubahan.  Selama tahun 2010 perindustrian masih 

digolongkan dalam lima jenis industri yaitu industri makanan dan minuman, 

industri pakaian jadi, industri kayu, barang dari kayu dan anyaman, industri 

barang galian bukan logam, industri furniture dan pengolahan lainnya.  

Lebih jelasnya mengenai keadaan perindustrian di Kabupaten Lombok Barat 

dapat dilihat dalam tabel-tabel di bawah ini. 
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Perusahaan Industri Besar/Sedang yang yang ada di Kabupaten 

Lombok Barat menurut Kecamatan di Kabupaten Lombok Barat, tahun 2015, 

yaitu: 1 perusahaan di Gerung; 5 Perusahaan di Labuapi; 1 Perusahaan di 

Narmada dan 3 Perusahaan di Lingsar.  

Terdapat 506 perusahaan berkategori kelompok industri Formal di 

Kabupaten Lombok Barat yang turut berkontribusi bagi perekonomian senilai 

225 miliyar rupiah dan mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 4.904 

orang.  

Sementara 9.413 perusahaan kategori kelompok industri Non 

Formal, mampu berkontribusi dalam perekonomian Kabupaten Lombok Barat 

sebesar 303 milyar rupiah dengan tingkat penyerapan tenaga kerja 

mencapai 18.604 orang. selengkapnya sebagaimana ditunjukan tabel 

dibawah ini: 

Tabel 5.1. Jumlah Perusahaan, Tenaga Kerja, Nilai Produksi Dan Nilai 
Investasi Dirinci Menurut Kelompok Industri (Formal + Non 
Formal), di Kabupaten Lombok Barat tahun 2015 

Kelompok Industri Formal Non Formal 
1. Jumlah Perusahaan 506 9.413   
2. Tenaga Kerja 4.904 18.604 
3. Nilai Produksi (Rp 000) 224.485,00 303.824,86 
4. Investasi (Rp 000) 120.158,25 83.396,40 
Sumber: BPS Lombok Barat (Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Perdagangan 

Lombok Barat) 
 

Industri Listrik merupakan sumber energi yang vital bagi masyarakat 

dan industri sehingga kontinuitas keberadaannya selalu dijaga agar 

masyarakat tetap dapat menikmati nya. Secara umum wilayah Kabupaten 

Lombok Barat dapat dikatakan sudah menikmati layanan listrik, meskipun 

masih ada sebahagian kecil wilayah yang masih belum dapat menikmati 

listrik. Setelah beroperasinya pembangkit listrik Jerajang diharapkan dapat 

menjadi solusi agar wilayah yang belum menikmati listrik dapat 
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menikmatinya sekaligus dapat meningkatkan pelayanan dan kualitas 

pasokan listrik di Kabupaten Lombok Barat khususnya dan kawasan pulau 

Lombok pada umumnya. Sejelasnya mengenai daya tersambung dan 

pelanggan listrik di Kabupaten Lombok Barat tahun 2015 dijelaskan dalam 

tabel berikut: 

Tabel 5.2. Banyaknya Kwh terjual, pelanggan dan daya tersambung, di 
Kabupaten Lombok Barat tahun 2015 

Bulan KWH Terjual Pelanggan Daya Tersambung 
Januari 16.008.249 117.814 125.337.140  

Februari 15.113.330 119.373 126.836.610  
Maret 15.647.773 120.046 127.714.440 
April 15.964.190  121.251 128.950.340 
Mei 16.422.593 121.911 129.802.240 
Juni 18.311.584 121.918 129.859.090 
Juli 17.072.295 121.902 129.946.440 

Agustus 15.670.577 121.881 129.645.340 
September 16.975.348 122.268 130.212.715 

Oktober 16.615.990 124.114 132.322.165 
November 17.303.436  126.044 134.258.795 
Desember 16.920.957 126.873 135.155.295 

Sumber: BPS Lombok Barat (PT (Persero) PLN Wilayah Nusa Tenggara Barat) 
 

Dari sejumlah pelanggan dan daya tersambung tersebut diatas dapat 

dirinci menurut kategori pelanggan, sebagaimana tabel dibawah ini: 

Tabel 5.3. Penjualan Kwh & jumlah pelanggan menurut kategori pelanggan, 
di Kabupaten Lombok Barat tahun 2015 

 Kategori Pelanggan Pelanggan Daya Tersambung Nilai Produksi Listrik 
1. Bisnis 4.658 28.049.210 56.129.068 
2. Industri 23 952.395 5.058.617 
3. Pemerintahan 778 6.110.240 18.359.591 
4. Rumah Tangga 118.990 96.397.350 121.102.313 
5. Sosial 2.424 3.646.100 16.709.311 

Jumlah 126.873 135.155.295 217.358.900 
Sumber: BPS Lombok Barat (PT (Persero) PLN Wilayah Nusa Tenggara Barat) 
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Air bersih merupakan sumber energi yang vital bagi kehidupan 

masyarakat dan industri, baik untuk kebutuhan minum, masak, mencuci, 

bahkan untuk pengolahan produk-produk industri hingga bercocok tanam. 

Oleh karena vitalnya tersebut maka keberlanjutan dan keberadaannya selalu 

dijaga dan dipastikan sehingga dapat tetap dinikmati oleh masyarakat. 

Untuk itu PDAM Giri Menang selaku sumberdaya ekonomi daerah selalu 

berupaya agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat 

Kabupaten Lombok Barat dan sekitarnya. Gambaran mengenai layanan 

PDAM Giri Menang tahun 2015 dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel 5.4. Jumlah pelanggan air bersih menurut kategori pelanggan di PDAM 
Giri Menang, Kabupaten Lombok Barat tahun 2015 

Kategori pelanggan Jumlah pelanggan 
Air bersih yang disalurkan 

Volume (M³) Nilai (Rp.) 
1.  Sosial A  175  143.800  80.735.264 
2.  Sosial B  294  155.311  200.248.890 
3.  Sosial C  26  21.053 35.906.440 
4.  Sosial D  333  304.595  689.248.570 
5.  Rumah Tangga A  1.885  4.808  18.417.180 
6.  Rumah Tangga B  3.414  971.930  1.574.838.300 
7.  Rumah Tangga C  22.620  4.898.484 8.794.502.846 
8.  Rumah Tangga D  850  307.974  720.654.230 
9.  Ins. Pemerintah Kab/Kota  162  180.064  775.451.940 
10.Niaga Kecil  473  136.774  536.883.750 
11.Niaga Sedang  192  55.019  269.806.900 
12.Ins. Pemerintah Provinsi  23  40.570  165.303.290 
13.Rumah Mewah  380  146.515  743.726.830 
14.Hotel Melati  26  13.224  89.120.850 
15.Industri & Niaga Besar  231  225.487  1.728.145.810 
16.Kop. Karya Bahari  - - - 
17.PT. PELINDO  9  28.108  312.367.000 
18.PT. ASDP  2  84.140  803.224.100 
19.GUMESE       - - - 

Jumlah / Total 31.095  112,248.00 17.538.582.190 
2012 32.533  8.522.286  17.520.358.410 
2011 29.349  7.458.781  12.457.610.350 
2010 25.089  7.290.670  10.324.698.550 
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2009 17.025  5.176.189  7.508.735.15 
Sumber: BPS Lombok Barat (Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lombok Barat) 

 

Berdasarkan tabel diatas, dapat diklasifikasi sebagai berikut: sosial,  

rumah tangga, pemerintahan, dan dunia usaha. Pada tahun 2015 jumlah 

penerimaan air bersih PDAM Giri Menang mencapai Rp. 17.538.582.190. 

kontribusi kategori sosial 5,74%, rumah tangga 63,34%, pemerintahan 

4,42%, dan dunia usaha dan industri 21,32%. 

Potensi sumberdaya alam yang dimiliki oleh Kabupaten Lombok 

Barat cukup tinggi dan hingga saat ini belum dikelola secara optimal untuk 

meningkatkan perekonomian daerah. Sejumlah potensi tersebut dapat 

dijadikan alternative untuk dikembangkan menjadi industri yang mampu 

memberikan kontribusi ekonomi dimasa mendatang, sejumlah potensi 

tersebut ditunjukan dalam tabel dibawah ini: 

Tabel 5.5. Jumlah potensi bahan galian golongan C menurut jenis galian, 
Kabupaten Lombok Barat tahun 2015 

Jenis Bahan Galian Satuan  Cadangan  
terpakai (Ton/m³) 

 Cadangan tersisa 
(Ton/m³) 

1. Belerang/ Sulfur  Ton - - 
2. Emas/ Gold  Ton  - 1,686,462 
3. Pasir Besi/ Iron Sand   Ton  - 7 
4. Batu Andesit/ Andesit Rocks  m³ 54,868  948,260,589 
5. Diorit  m³ - 36,000 
6. Batu Apung / Punice  m³ 38,600  763,982,005 
7. Batu Gamping  m³ -  53,047 
8. Dasit  m³ -  819,420 
9. Kalsit/ Calsite  m³ -  2,420,553 
10. Lempung/ Clay  m³ -  417,567 
11. Marmer/ Marble  m³ - 16,500 
12. Sirtu  m³ - 3,044,728 
13. Batu Silika/ Cilica  Ton  - 1,000 
14. Tanah Urug  m³ 727,331  465,678,967 
15. Trass  m³ - 3,703,409,344 
16. Bijih Besi  m³ - - 
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Sumber: BPS Lombok Barat (Dinas Pertambangan dan Energi Lombok Barat) 
 

Beberapa potensi sumberdaya alam yang belum diolah adalah emas 

dengan kandungan depositnya mencapai 1 juta ton, Batu Andesit  948 juta 

ton , batu apung mencapai 763 juta ton, trass mencapai 3,703 juta ton. 

Serta potensi lainnya yang cukup potensial. 

 

5.2.4. Kerangka Pikir Bangun Industri    

Kerangka pikir bangun industri nasional tahun 2035 mencakup:  

 Industri Andalan, yaitu industri prioritas yang berperan besar sebagai 

penggerak utama (prime mover) perekonomian di masa yang akan 

datang. Selain memperhatikan potensi sumberdaya alam sebagai 

sumber keunggulan komparatif, industri andalan tersebut memiliki 

keunggulan kompetitif yang mengandalkan sumberdaya manusia yang 

berpengetahuan dan terampil, serta ilmu pengetahuan dan teknologi.  

 Industri Pendukung, yaitu industri prioritas yang berperan sebagai faktor 

pemungkin (enabler) bagi pengembangan industri andalan secara efektif, 

efisien, integratif dan komprehensif. 

 Industri Hulu, yaitu industri prioritas yang bersifat sebagai basis industri 

manufaktur yang menghasilkan bahan baku yang dapat disertai 

perbaikan spesifikasi tertentu yang digunakan untuk industri hilirnya.  

 Modal Dasar, yaitu faktor sumberdaya yang digunakan dalam kegiatan 

industri untuk menghasilkan barang dan jasa serta dalam penciptaan 

nilai tambah atau manfaat yang tinggi.  

Modal dasar yang diperlukan dan digunakan dalam kegiatan industri 

adalah:  
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a. sumberdaya alam yang diolah dan dimanfaatkan secara efisien, ramah 

lingkungan, dan berkelanjutan, sebagai bahan baku maupun sumber 

energi bagi kegiatan industri;  

b. sumberdaya manusia yang memiliki kompetensi kerja (pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap) yang sesuai di bidang industri; dan  

c. pengembangan, penguasaan, dan pemanfaatan teknologi industri, 

kreativitas serta inovasi untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, 

nilai tambah, daya saing, dan kemandirian sektor industri nasional. 

Prasyarat yang dibutuhkan untuk mewujudkan industri andalan, 

pendukung dan hulu, serta dalam pemanfaatan sumberdaya di masa yang 

akan datang adalah:  

a. penyediaan infrastruktur industri di dalam dan di luar kawasan industri 

dan/atau di dalam kawasan peruntukan Industri;  

b. penetapan kebijakan dan regulasi yang mendukung iklim usaha yang 

kondusif bagi sektor industri; dan  

c. penyediaan alokasi dan kemudahan pembiayaan yang kompetitif untuk 

pembangunan industri. 

 

5.2.5. Penetapan Industri Prioritas  

Penetapan industri prioritas dilakukan dengan mempertimbangkan:  

1. Kepentingan regional dan nasional sebagai tujuan pembangunan industri 

diantaranya adalah:  

a. peningkatan kemandirian ekonomi dan mengurangi ketergantungan 

ekonomi dari negara lain;  



Naskah Akademik Rencana Induk Pembangunan Industri Kabupaten (RIPIK) Lombok Barat 2017-2035  57 

 

b. keamanan, kesatuan, dan konektivitas wilayah Indonesia secara 

strategis; dan  

c. persebaran kegiatan ekonomi dan industri secara lebih merata ke 

seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.  

2. Permasalahan terkait pertumbuhan ekonomi yang dihadapi diantaranya 

adalah:  

a. penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan pekerja 

melalui penciptaan lapangan kerja produktif; dan  

b. struktur industri yang lemah yang ditandai dengan kurangnya 

keterkaitan antara satu sektor industri dengan industri lainnya, 

tingginya kandungan impor bahan baku dan komponen, dan lemahnya 

daya saing di pasar global.  

3. Keinginan untuk mengejar ketertinggalan dari daerah maju lainnya 

dilakukan melalui peningkatan produktivitas yang dapat dicapai melalui 

pemanfaatan teknologi yang sesuai. 

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka dirumuskan kriteria 

penentuan industri prioritas sebagai berikut :  

1. Kriteria secara kuantitatif terdiri dari :  

a. memenuhi kebutuhan dalam negeri dan substitusi impor, atau 

memiliki potensi pasar yang tumbuh pesat di dalam negeri;  

b. meningkatkan kuantitas dan kualitas penyerapan tenaga kerja, atau 

berpotensi dan/atau mampu menciptakan lapangan kerja produktif;  

c. memiliki daya saing internasional, atau memiliki potensi untuk 

tumbuh dan bersaing di pasar global;  

d. memberikan nilai tambah yang tumbuh progresif di dalam negeri, 

atau memiliki potensi untuk tumbuh pesat dalam kemandirian;  
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e. memperkuat, memperdalam, dan menyehatkan struktur industri; 

dan  

f. memiliki keunggulan komparatif, penguasaan bahan baku, dan 

teknologi.  

2. Kriteria secara kualitatif terdiri dari:   

a. memperkokoh konektivitas ekonomi nasional;  

b. menopang ketahanan pangan, kesehatan dan energi; dan  

c. mendorong penyebaran dan pemerataan industri. 

Tabel 5.6. Indikator kriteria pemilihan industri prioritas Kabupaten Lombok 
Barat  

No. Kriteria Indikator Kuantitatif 

1 Memenuhi kebutuhan dalam negeri 
dan substitusi impor 
 

1. Pertumbuhan nilai  impor  
2. Pertumbuhan volume impor  
3. Rasio impor terhadap total perdagangan  
4. Pertumbuhan output  
5. Proporsi bahan baku impor 

2 Meningkatkan kuantitas dan kualitas 
penyerapan tenaga kerja 
 

1. Tenaga kerja per perusahaan  
2. Peran dalam penyerapan tenaga kerja  
3. Intensitas penggunaan tenaga kerja  
4. Output per tenaga kerja  
5. Nilai tambah per tenaga kerja  
6. Balas jasa tenaga kerja 

3 Memiliki daya saing internasional 

 

1. Pertumbuhan ekspor  
2. Revealed Comparative Advantage (RCA)  
3. Acceleration ratio (AR)  
4. Kontribusi ekspor terhadap total ekspor 

dunia 
4 Memiliki nilai tambah yang tumbuh 

progresif di dalam negeri 

 

1. Pertumbuhan nilai tambah  
2. Pertumbuhan pasar dunia (pertumbuhan  

total impor dunia)  
3. Persentase nilai tambah dari penanaman 

modal asing  
4. Tingkat penggunaan bahan baku impor 

5 Memperkuat, memperdalam, dan 
menyehatkan struktur industri 

1. Keterkaitan kedepan (forward linkage)  
2. Keterkaitan ke belakang (backward 
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 linkage)  
3. Nilai tambah per output  
4. Persentase skala industri besar  
5. Rasio konsentrasi 4 (empat) perusahaan 

besar (Concentration Ratio 4 - CR4)  
6. Proporsi bahan baku impor  
7. Rata-rata nilai tambah per perusahaan 

6 Memiliki keunggulan komparatif, 
penguasaan bahan baku, dan teknologi 

 

 

Berdasarkan kriteria kualitatif dan kuantatif tersebut, ditentukan 

industri prioritas yang dikelompokkan kedalam industri di Kabupaten 

Lombok Barat, sebagai berikut :  

1. Industri olahan pangan hasil pertanian;  
2. Industri kerajinan gerabah, kerajinan kayu (meubel cukli), kerajinan 

bambu, kerajinan ketak, mutiara, barang seni lainnya.  
3. Industri bahan galian logam dan bukan logam  

 

5.2.6. Tujuan Pembangunan Industri Kabupaten Lombok Barat 

Kebijakan pengembangan kawasan industri merupakan bagian 

kebijakan pemerintah daerah dalam membangun dan mengembangkan 

perekonomian daerah sejalan dengan visi dan misi yang telah ditetapkan 

melalui Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat  Nomor 3 Tahun 2014 

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten 

Lombok Barat Tahun 2014-2019. Dalam visi Kabupaten Lombok Barat 

digambarkan bahwa terwujudnya masyarakat Lombok Barat adalah 

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT LOMBOK BARAT YANG UNGGUL, MANDIRI, 

SEJAHTERA DAN BERMARTABAT DILANDASI NILAI-NILAI PATUT PATUH 

PATJU”. Melalui visi ini jelas kelihatan bahwa untuk mewujudkan 

kesejahteraan masyarakat Lombok Barat dapat dilakukan melalui penguatan 

dan bertumpu pada pembangunan sektor Pertanian, Kehutanan, dan 
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Perikanan; dan sektor industri yang selaras dan seimbang. Sebagai 

tindaklanjut dari pembangunan pertanian yang berbasis ekonomi rakyat 

maka dikembangkan pola agro industri yang didukung oleh sektor industri. 

Dari rumusan visi dan misi tersebut nyata perhatian pemerintah daerah 

kabupaten Lombok Barat sangat menekankan pentingnya sektor pertanian 

bahkan menjadi andalan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Hal ini berdasarkan pertimbangan bahwa Lombok Barat dikenal sebagai 

salah satu daerah lumbung padi Nasional dan tersedianya lahan pertanian 

yang luas dengan dukungan irigasi teknis yang baik serta sumberdaya 

manusia.    

Mengharapkan sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebagai 

tumpuan harapan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dala 

jangka panjang tidak sesuai dengan perkembangan sosial ekonomi dewasa 

ini. Apalagi perubahan kontribusi sektor Pertanian, Kehutanan, dan 

Perikanan telah mengalami pergeseran, dan sekarang lebih dominan 

diberikan oleh sektor Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi 

Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; serta sektor 

Industri dapat dilihat pada data statistik seperti digambarkan dalam tabel 

dibawah ini: 

Tabel  5.7. Perkembangan kontribusi kategori lapangan usaha pertanian dan 
sektor industri dalam PDRB Kabupaten Lombok Barat  2010-
2014     

Kategori Lapangan Usaha 
Tahun 

2010 2011 2012 2013 2014 

A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 23.21 22.84 22.54 22.17 21.34 

B Pertambangan dan Penggalian 6.71 6.76 6.86 6.70 6.80 

C Industri Pengolahan 5.47 5.37 5.28 5.18 5.13 

D Pengadaan Listrik dan Gas 0.07 0.07 0.08 0.08 0.10 

E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, 
Limbah dan Daur Ulang 

0.12 0.12 0.11 0.11 0.11 
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F Konstruksi 12.99 13.24 13.07 13.18 13.47 

G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi 
Mobil dan Sepeda Motor 

12.00 12.09 12.36 12.57 12.75 

H Transportasi dan Pergudangan 9.62 9.61 9.67 9.60 9.71 

I Penyediaan Akomodasi dan Makan 
Minum 

6.13 6.20 6.33 6.53 6.66 

J Informasi dan Komunikasi 2.16 2.23 2.29 2.36 2.42 

K Jasa Keuangan dan Asuransi 2.22 2.38 2.57 2.67 2.72 

L Real Estate 3.14 3.14 3.19 3.24 3.21 

M,N Jasa Perusahaan 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 

O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan 
dan Jaminan Sosial Wajib 

6.74 6.51 6.32 6.19 6.10 

P Jasa Pendidikan 4.78 4.82 4.77 4.80 4.83 

Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 2.00 1.98 1.95 2.00 2.01 

R,S,T,U Jasa lainnya 2.54 2.52 2.48 2.53 2.52 

 PDRB tanpa Tambang Bijih Logam 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
Sumber : BPS Lombok Barat, PDRB Lombok Barat 2015, diolah   

 

Dari data statistik tersebut terjadi penurunan kontribusi kategori 

lapangan usaha pertanian dalam Produk domestik regional bruto (PDRB) 

sebagai indikator bahwa kategori lapangan usaha pertanian semakin 

menurun peranannya dalam perekonomian daerah Kabupaten Lombok 

Barat. Disisi lain kontribusi kategori lapangan usaha industri dalam PDRB 

menunjukkan pertumbuhan yang relative meningkat, hal ini menandakan 

bahwa industri menjadi kategori lapangan usaha yang sangat potensial dan 

berpeluang berkembang di Kabupaten Lombok Barat dimasa mendatang.  

Kebijakan umum dalam RPJMD Kabupaten Lombok Barat 2014 – 

2019 dalam penguatan struktur industri diantaranya adalah mendorong 

terwujudnya peningkatan utilitas kapasitas; memperluas basis usaha dengan 

penyederhanaan prosedur perizinan, meningkatkan iklim persaingan yang 

sehat dan berkeadilan. Kebijakan ini tidak efektif sebab pengurusan izin 

masih dilaksanakan pada masing-masing instansi yang berbeda prosedur 
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standar operasinya. Selain itu informasi dan waktu penyelesaian izin yang 

diperlukan tidak jelas dan tidak ada kepastian. Pengurusan izin 

masingmasing instansi belum menggunakan sistem pelayanan terpadu satu 

pintu (PTSP) yang mempermudah bagi investor mengurus izin usahanya. 

Padahal apabila menggunakan kemajuan teknologi dengan menggunakan 

fasilitas internet (SPIPISE), akan dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas 

pelayanan publik.               

Pengembangan kawasan industri perlu dukungan pemerintah daerah 

melalui peningkatan pelayanan publik yang dapat mendorong terwujudnya 

iklim investasi yang baik bagi dunia usaha. Pelayanan publik yang diberikan 

merupakan implementasi kebijakan yang dirumuskan oleh pemerintah 

daerah untuk kepentingan dunia usaha dan masyarakat. Kebijakan yang 

disusun merupakan arah dan pedoman bagi birokrasi dan pengusaha pemilik 

modal serta penduduk sekitar daerah kawasan industri, sehingga terjalin 

kepentingan yang selaras antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat.    

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat  Nomor 11 

Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Barat 

Tahun 2011-2031, mengatur berbagai kebijakan pemerintah daerah 

mengenai pedoman dan dasar program kegiatan pembangunan seperti 

bidang sosial, ekonomi, sarana dan prasarana, lingkungan hidup dan 

sebagainya. Rencana Tata Ruang Wilayah sangat terkait langsung dengan 

penentuan lokasi industri dan arah pemusatan kegiatan industri di 

Kabupaten Lombok Barat. Perda tersebut dapat menjadi pedoman dan dasar 

kebijakan bagi pemerintah daerah untuk mendorong tumbuh dan 

berkembangnya kawasan industri sejalan dengan perbaikan iklim investasi 

sehingga menarik minat investor membangun pabrik-pabrik industri dalam 

kawasan yang telah tertata dan dikelola dengan baik.  Dukungan kondisi 
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daerah yang berkaitan dengan kebijakan pengembangan kawasan industri 

dapat digambarkan sebagai berikut:   

Rencana Pengembangan Struktur Ruang Prasarana transportasi 

merupakan tulang punggung pola distribusi baik barang maupun orang dan 

sangat mendukung bagi pengembangan kawasan industri. Kebijakan Umum 

Pemerintah daerah Kabupaten Lombok Barat sesuai Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014-

2019 dalam pengembangan struktur ruang adalah meningkatkan 

pembangunan infrastruktur wilayah. Pembangunan transportasi jalan sangat 

penting peranannya dalam kegiatan pembangunan sehingga memiliki nilai 

ekonomi yang tinggi bagi dunia usaha dan nilai sosial bagi masyarakat. Pada 

tahun 2015 infrastruktur jalan Kabupaten telah menjangkau setiap wilayah 

sampai ke daerah terpencil dan setiap tahunnya ditingkatkan dari kondisi 

permukaan jalan batu menjadi jalan berpermukaan aspal. Sampai dengan 

tahun 2015 kondisi permukaan jalan aspal mencapai panjang 361,32 km 

yang dapat memperlancar aksesibilitas sehingga berpengaruh kepada 

pertumbuhan ekonomi masyarakat. 

Tabel 5.8. Panjang jalan Kabupaten dengan jenis permukaan di Kabupaten 
Lombok Barat tahun 2011-2015 

No. Jenis Permukaan 
Panjang Jalan (km) 

2011 2012 2013 2014 2015 
1 Aspal 356.60 395.01 395.01 385.55 361.32 
2 Kerikil 22.37 14.18 13.81 19.95 20.55 
3 Tanah 67.16 37.29 37.66 40.98 37.21 
4 Batu 0.35 - - - - 

Jumlah 446.48 446.48 446.48 446.48 419.08 
Kondisi      

-  Baik 283.94 302.55 324.84 232.94 248.20 
-  Sedang 17.60 11.39 8.19 13.88 13.43 
-  Rusak 55.97 34.79 26.33 127.10 148.41 
-  Rusak Berat 88.97 97.75 87.13 72.56 94.84 

- Jumlah 446.48 446.48 446.49 446.48 504.88 
  Sumber: BPS Lombok Barat 



Naskah Akademik Rencana Induk Pembangunan Industri Kabupaten (RIPIK) Lombok Barat 2017-2035  64 

 

Jika dilihat secara kuantitats panjang jalan kabupaten dalam kondisi 

baik dalam 5 (lima) tahun cenderung meningkat sangat baik tiap tahunnya. 

sedangkan secara persentase justru fluktuatif cenderung semakin menurun. 

Pada tahun 2011 persentase panjang jalan dalam kondisi baik mencapai 

63,60%, meningkat signifikan hingga tahun 2013 mencapai 72,75%, 

kemudian menurun hingga tahun 2015 hanya 49,16% dalam kondisi baik. 

Perlu upaya yang serius agar penambahan sekitar 50,84% untuk mencapai 

kondisi jalan Kabupaten yang semakin mantap. Tren peningkatan kualitas 

dan kuantitas jalan terlihat pada grafik perkembangan jalan kabupaten di 

bawah ini: 

Gambar 5.1. Grafik perkembangan jalan kondisi baik di Kabupaten Lombok 
Barat tahun 2011-2015 

63.60 
67.76 

72.75 

52.17 49.16 

 -

 10.00

 20.00

 30.00

 40.00

 50.00

 60.00

 70.00

 80.00

2011 2012 2013 2014 2015

Perkembangan jalan kondisi baik tahun 2011-2015

Jalan Baik

 

Jaringan jalan kabupaten Lombok Barat dapat dibedakan menjadi 

beberapa type yang terdiri dari:  

1. Jaringan jalan kolektor primer meliputi :  

a) jalan penghubung Rembiga – Gunung Sari – Pusuk;  

b) jalan penghubung Meninting – Senggigi – Kerandangan;  
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c) jalan penghubung Rumak – Kediri;  

d) jalan penghubung Tanjung Karang – Kebon Ayu – Lembar;   

e) jalan penghubung Sekotong – Pelangan; dan  

f) jalan penghubung Pelangan – Sepi Pengantap.  

2. jaringan jalan kolektor sekunder meliputi :  

a) jalan penghubung Labuapi – Perampuan – Kota Mataram; 

b) jalan penghubung Gerung – Kuripan – Kediri; dan  

c) jalan penghubung Narmada – Lingsar – Gunung Sari.  

3. jaringan jalan lokal primer meliputi :  

a) ruas jalan yang menghubungkan ibukota kecamatan dengan desa-

desa sekitar dalam suatu wilayah kecamatan; dan  

b) jalan akses baru Tanak Beak – Dasan Tereng, dan Sidemen – Melase. 

Pembangunan dan pengembangan kawasan industri di kabupaten 

Lombok Barat sangat strategis dan ekonomis dipandang dari segi lokasinya. 

Hal ini didukung oleh posisi Kabupaten Lombok Barat terletak pada jalur 

transportasi darat yang mudah diakses dari dan ke Pelabuhan laut dan 

Bandar udara, sehingga memungkinkan kelancaran bagi mobilitas arus 

orang dan barang. Apalagi kota Lombok Barat bersebelahan dengan Kota 

Mataram sebagai ibukota Provinsi NTB dan Bandara Internasional Lombok di 

Kabupaten Lombok Tengah yang memungkinkan kawasan industrinya 

menjadi pilihan alternatif yang kompetetif bagi investor.   

 

5.2.7. Sasaran Pembangunan Industri Kabupaten Lombok Barat 

Kebijakan penataan ruang di Kabupaten Lombok Barat terdiri atas: 
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a. pengembangan wilayah yang berbasis pertanian tanaman pangan dan 
holtikultura;  

b. peningkatan pertumbuhan dan pengembangan wilayah dengan konsep 
agroindustri;  

c. pengembangan kawasan pariwisata yang berbasis potensi alam dan 
budaya;  

d. pengembangan kawasan potensi pertambangan dengan berwawasan 
ramah lingkungan, berkelanjutan, dan menerapkan prinsip-prinsip 
pertambangan yang baik dan benar;  

e. penataan pusat-pusat pertumbuhan wilayah dan ekonomi perkotaan 
yang menunjang sistem pemasaran produksi pertanian, wisata dan 
potensi sumber daya lainnya;  

f. pengembangan sistem prasarana wilayah yang mendukung pemasaran 
hasil pertanian, wisata dan potensi sumber daya lainnya;  

g. pengelolaan pemanfaatan lahan dengan memperhatikan peruntukan 
lahan, daya tampung lahan dan aspek konservasi;  

h. pengembangan kawasan budi daya dengan memperhatikan aspek 
keberlanjutan dan lingkungan hidup; dan  

i. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.  
 

Kawasan peruntukan industri di kabupaten Lombok Barat meliputi: 

peruntukan industri sedang dan industri rumah tangga. Kawasan peruntukan 

industri sedang diarahkan di kawasan pesisir barat Kecamatan Labuapi, 

Lembar, dan Sekotong.  Sedangkan peruntukan industry rumah tangga 

diarahkan pada  Pusat Pelayanan Lingkungan yang meliputi Kedaro, 

Sekotong Barat, Batu Putih, Buwun Mas, Sekotong Timur, Mareje, Kebon 

Ayu, Tempos, Banyumulek, Karangbongkot, Bengkel, Dasan Tereng, Keru, 

Lebah Sempage, Batukumbung, Sigerongan, Duman, Penimbung, Mambalan 

dan Senggigi. 
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BAB. VI 

PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN LOMBOK BARAT 

 

6.1. Program Pembangunan Industri Prioritas 

Strategi untuk mencapai sasaran pembangunan industri dilakukan 
program pengembangan industri prioritas yang dilaksanakan bersama 
antara berbagai stakeholder: Pemerintah, Badan Usaha Milik Daerah, dan 
swasta. Program pengembangan industri prioritas disusun untuk periode 
2016-2021 dan periode 2021-2035 sebagai berikut: 

Tabel  6.1. Industri Olahan Pangan hasil pertanian dan Industri Agro 
Kabupaten Lombok Barat   

Periode 2016-2020 Periode 2021-2035 
A. Industri Olahan Pangan hasil pertanian:  
1. Menjamin ketersediaan bahan baku 

(kualitas, kuantitas dan kontinuitas) 
melalui koordinasi dengan instansi terkait 
dan kemitraan serta integrasi antara sisi 
hulu dan sisi hilir didukung oleh 
infrastruktur yang memadai;  

2. Menyiapkan SDM yang ahli dan 
berkompeten di bidang industri pangan 
melalui pendidikan dan pelatihan 
industri, pendampingan dan 
pemaganagan penyuluh di sosialisasi;  

3. Mengkoordinasikan pengembangan 
sistem logistik untuk meningkatkan 
efisiensi produksi dan distribusi produk 
pangan;  

4. Memfasilitasi akses terhadap 
pembiayaan yang kompetitif bagi industri 
pangan skala kecil dan menengah;  

1. Memantapkan zonasi/kawasan industri 
pangan;  

2. Meningkatkan kemampuan inovasi dan 
penguasaan teknologi proses/rekayasa 
produk industri pangan melalui sinergi 
kegiatan penelitian dan pengembangan 
serta pendidikan dan pelatihan industri 
pangan;  

3. Memantapkan kebijakan terkait 
infrastruktur dan pembiayaan industri 
meliputi akses lahan, sarana logistik, 
ketersediaan utilitas dan energi untuk 
meningkatkan daya saing industri pangan 
daerah;  

4. Meningkatkan nilai tambah limbah 
industri pangan dan penerapan sistem 
produksi bersih berbasis inovasi dan 
teknologi ramah lingkungan. 
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5. Promosi dan perluasan pasar produk 
industri pangan. 

6. Memfasilitasi dukungan  peralatan dan 
teknologi untuk peningkatan 
produktivitas dan kualitas produk industri 
pangan  skala kecil dan menengah. 

7. Menyiapkan regulasi untuk daya tahan 
dan pengembangan indutsri pangan skala 
kecil dan menengah 

5. Optimalisasi  peran peralatan, inovasi  
dan teknologi untuk peningkatan  
produktivitas dan kualitas produk industri 
pangan  skala kecil dan menengah. 

6. Review/menyesuaikan regulasi untuk 
daya tahan dan pengembangan indutsri 
pangan skala kecil dan menengah 

B. Industri Agro:  

1. Meningkatkan kemampuan SDM dalam 
penguasaan teknik produksi dan desain 
untuk meningkatkan daya saing dan 
kualitas produk;  

2. Memfasilitasi akses terhadap sumber 
pembiayaan untuk mendukung 
peningkatan kapasitas produksi;  

3. Meningkatkan promosi dan perluasan 
pasar guna mendorong tumbuhnya 
industri agro dalam negeri. 

1. Menjamin ketersediaan pasokan bahan 
baku pengembangan industri agro yang 
kompetitif;  

2. Meningkatkan kegiatan penelitian dan 
pengembangan disain produk industri 
agro, didukung dengan advokasi dan 
regulasi terkait perlindungan hak 
kekayaan intelektual;  

3. Meningkatkan ketrampilan dan 
kreatifitas SDM dalam pengelolaan 
industri agro;  

4. Mengembangkan standarisasi kualitas 
produk dan fasilitasi peningkatan daya 
saing industri agro. 

 

Tabel  6.2. Industri Aneka Kerajinan Kabupaten Lombok Barat   

Periode 2016-2020 Periode 2021-2035 

1. Melakukan pendampingan dan 
mentoring terhadap industri kecil dan 
industri menengah dalam rangka 

1. Menjamin ketersediaan pasokan bahan 
baku (kayu, bambo, tanah liat) melalui 
pengembangan sistem rantai pasok yang 
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mendapatkan sertifikat industri aneka 
kerajinan;  

2. Menjamin ketersediaan bahan baku 
(kualitas, kuantitas dan kontinuitas) 
melalui koordinasi dengan instansi 
terkait dan kemitraan serta integrasi 
antara sisi hulu dan sisi hilir industri 
aneka kerajinan;  

3. Meningkatkan kemampuan SDM dalam 
penguasaan teknik produksi dan desain 
untuk meningkatkan daya saing dan 
kualitas produk;  

4. Memfasilitasi akses terhadap sumber 
pembiayaan yang kompetitif untuk 
meningkatkan kinerja ekspor furniture, 
gerabah dan barang kerajinan lainnya;  

5. Meningkatkan promosi dan perluasan 
pasar guna mendorong tumbuhnya 
industri furniture, gerabah dan barang 
kerajinan lainnya dalam negeri. 

ramah lingkungan, didukung dengan 
infrastruktur dan transportasi yang 
memadai;  

2. Meningkatkan kegiatan penelitian dan 
pengembangan disain produk furniture, 
gerabah dan barang kerajinan lainnya, 
didukung dengan advokasi dan regulasi 
terkait perlindungan hak kekayaan 
intelektual;  

3. Meningkatkan ketrampilan dan kreatifitas 
SDM dalam memproduksi furniture, 
gerabah dan barang kerajinan lainnya;  

4. Mengembangkan standarisasi kualitas 
produk dan fasilitasi untuk peningkatan 
daya saing industri furniture, gerabah dan 
barang kerajinan lainnya. 

 

 

Tabel  6.3. Industri bahan galian bukan logam, industri Logam, Mesin dan 
Elektronik Kabupaten Lombok Barat   

Periode 2016-2020 Periode 2021-2035 

1. Melakukan pendampingan dan 
mentoring terhadap industri bahan 
galian bukan logam, industri Logam, 
Mesin dan Elektronik agar 
memperhatikan pengelolaan yang ramah 
lingkungan 

1. Menjamin ketersediaan pasokan bahan 
baku pengembangan industri bahan 
galian bukan logam, industri Logam, 
Mesin dan Elektronik;  

2. Mengembangkan kegiatan penelitian 
dalam rangka pembangunan industri 
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2. Meningkatkan promosi dan perluasan 
pasar guna mendorong tumbuhnya 
industri bahan galian bukan logam, 
industri Logam, Mesin dan Elektronik 
yang kompetitif. 

pengelolaan  bahan galian bukan logam, 
industri Logam, Mesin dan Elektronik 
dalam skala yang sedang dan besar 
dengan konsep berwawasan lingkungan; 

3. Menjalin kemitraan dengan pelaku 
industri untuk melakukan kerjasama 
pengelolaan industri bahan galian bukan 
logam, industri Logam, Mesin dan 
Elektronik yang berwawasan lingkungan.  

 

6.2. Jenis industri dalam tahapan pembangunan industri prioritas. 

Berdasarkan pentahapan pembangunan industri dan penetapan 
industri prioritas ditetapkan tahapan pembangunan industri prioritas seperti 
ditunjukkan pada Tabel 6.4. 

Tabel 6.4. Jenis industri dalam tahapan pembangunan industri prioritas 
Kabupaten Lombok Barat 

No Industri Prioritas Periode 2016-2020 Periode 2021-2035 

1. Industri Pangan 
berbasis hasil 
pertanian, 
perkebunan, 
peternakan dan 
perikanan 

1. Aneka penganan ole-ole khas 
Lombok Barat   

2. Buah/sayuran dalam segar 
3. Aneka olahan buah 
4. Ikan awet (beku, kering, dan 

asap)  
5. Aneka olahan ikan, rumput 

laut dan hasil laut lainnya.   
 

1. Aneka kuliner khas Lombok 
Barat. 

2. Pangan fungsional berbasis 
hasil pertanian  

3. Buah/sayuran segar, dan 
dalam kaleng 

4. Aneka olahan buah dalam 
kaleng 

5. Suplemen dan pangan 
fungsional berbasis limbah 
industri pengolahan buah 

6. Ikan awet (beku, kering, dan 
asap) 

7. Aneka ikan (Pengalengan) 
8. Aneka olahan rumput laut 
9. Pangan fungsional berbasis 

minyak ikan 
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2. Industri Aneka 
Kerajinan berbasis 
hutan dan 
kelautan 

1. Gerabah 
2. Furnitur kayu (Cukli), bambu, 

Ketak, Mutiara.  
3. Barang Seni lainnya 

1. Gerabah dalam berbagai 
motif dan warna yang 
berkualitas 

2. Kerajinan dengan bahan 
baku limbah industri 
pengolahan kayu 

3. High tech furnitur kayu, 
bambu dan rotan 
bersertifikat industri hijau 

3. Industri berbasis 
bahan galian 
bukan logam dan 
Biji logam 

1. Batu Andesit  
2. Batu Apung 
3. Tanah Urug 
4. Biji Emas 

1. Batu Andesit  
2. Batu Apung 
3. Biji Emas 

 
4 Industri  berbasis 

hasil industri dan 
budaya 

1. Tenun tradisional 
2. Tenun ikat 
3. Konveksi 
4. Barang dari kulit 
5. Tas rajut 
6. Produk-produk berbahan 

semen 

1. Pakain Jadi corak Lombok 
Barat 

5 Industri berbasis 
teknologi 

1. Bengkel las 
2. Bengkel mobil/motor 
3. Karoseri 
4. Pandai besi 
5. Fiber glas 
6. Bengkel elektronik 

1. Bengkel las 
2. Bengkel mobil/motor 
3. Fiber glas 
4. Bengkel elektronik 

6 Industry berbasis 
kreatif 

1. Industry fashion 
2. Pengelolaan limbah 
3. Sablon 
4. Souvenir 
5. dll 

1. Industry fashion 
2. Pengelolaan limbah 
 

 

Selaras dengan penetapan industri prioritas di Kabupaten Lombok 
Barat, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi 
perekonomian daerah dalam baik dalam jangka pendek, menengah dan 
jangka panjang. Peningkatan industri diharapkan juga dapat mendorong 
peningkatan nilai investasi, tingkat penyerapan tenaga kerja serta nilai 
tambah produksi sektor industri. Untuk itu dengan melihat eksisting kondisi 
industry, nilai investasi dan penyerapan tenaga kerja sebagaimana tabel 
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5.1. maka dalam periode 2016-2020, dan 2021-2035 dapat di rencanakan 
target capaian sektor industri sebagaimana tabel dibawah ini: 

Tabel 6.5. Target capaian pertumbuhan Industri, Tenaga Kerja, Nilai 
Produksi Dan Nilai Investasi Dirinci Menurut Kelompok Industri 
(Formal + Non Formal), di Kabupaten Lombok Barat tahun 2015 

Tahun 2020 Tahun 2035 
Formal Non Formal Jumlah Formal Non Formal Jumlah 
955.38 9,777.28 10,732.66 1,529 12,710.47 14,239.07 

8,361.81 20,189.06 28,550.87 13,378.90 26,245.78 39,624.68 
417,856.38 305,374.37 723,230.75 668,570.21 396,986.68 1,065,556.88 
144,358.12 85,798.22 230,156.34 230,972.99 111,537.68 342,510.68 

Sumber: BPS Lombok Barat (Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Perdagangan Lombok Barat, 
(diolah) 

 
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada 5 (lima) tahun pertama 

yaitu 2016-2020 diharapkan terjadi peningkatan jumlah industri sebesar  
8,20% pertahun, nilai investasi tumbuh rata-rata 36,90% pertahun dengan 
peningkatan pencapaian nilai produksi  rata-rata 13,07% pertahun, dengan 
demikian maka tenaga kerja dapat diserap dengan pertumbuhan mencapai 
21,45%. 

Sedangkan dalam periode 15 (lima belas) tahun berikutnya yaitu 
2021-2035 diharapkan terjadi peningkatan jumlah industri sebesar  32,67% 
pertahun, nilai investasi tumbuh rata-rata 48,82% pertahun dengan 
peningkatan pencapaian nilai produksi  rata-rata 47,33% pertahun, dengan 
tingkat penyerapan tenaga kerja mengalami pertumbuhan mencapai 
38,79%. 

 

6.3.   Pembangunan Sumberdaya Industri 

Sumberdaya industri adalah sumberdaya yang digunakan untuk 
melakukan pembangunan industri yang meliputi: (a) pembangunan 
sumberdaya manusia; (b) pemanfaatan sumberdaya alam; (c) 
pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Industri; (d) pengembangan 
dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi; dan (e) penyediaan sumber 
pembiayaan. 
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6.3.1. Pembangunan Sumberdaya Manusia (SDM) Industri  

Tujuan, Ruang Lingkup, dan Sasaran Sumberdaya Manusia Industri 
meliputi:  

a) wirausaha industri (pelaku usaha industri),  

b) tenaga kerja industri (tenaga kerja profesional di bidang industri),  

c) pembina industri (aparatur yang memiliki kompetensi bidang industri 
di pusat dan di daerah), dan  

d) konsultan Industri (perorangan atau perusahaan yang memberikan 
layanan konsultasi, advokasi dan pemecahan masalah bagi industri).  

Kegiatan pembangunan SDM industri difokuskan pada rencana 
pembangunan tenaga kerja industri.  Pembangunan tenaga kerja industri 
bertujuan untuk menyiapkan tenaga kerja Industri kompeten yang siap 
kerja sesuai dengan kebutuhan perusahaan industri dan/atau perusahaan 
kawasan industri, meningkatkan produktivitas tenaga kerja Industri, 
meningkatkan penyerapan tenaga kerja di sektor Industri serta memberikan 
perlindungan dan kesejahteraan bagi tenaga kerja Industri. 

Sasaran pembangunan tenaga kerja industri adalah meningkatnya 
penyerapan tenaga kerja industri rata-rata sebesar 3,5% per tahun selama 
periode 2016-2020 sehingga mampu menyerap tenaga kerja mencapai 
5,824 pada industri formal, dan 22,095 orang pada industri non formal 
dengan komposisi tenaga kerja manajerial sebesar 20%  dan tenaga kerja 
teknis sebesar 80%. Untuk mewujudkan tenaga kerja industri yang berbasis 
kompetensi, maka sasaran yang akan dicapai adalah terbangunnya 
infrastruktur kompetensi yang meliputi tersedianya lembaga pendidikan dan 
pelatihan bidang industri berbasis kompetensi. 

Dalam jangka menengah maupun jangka panjang pengembangan 
dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga kerja industri yang memiliki 
kompetensi di bidang teknis dan manajerial perlu dilakukan berbagai 
program pengembangan melalui: pendidikan vokasi industri berbasis 
kompetensi; pendidikan dan pelatihan industri berbasis kompetensi; dan 
pemagangan Industri. 
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6.3.2. Pemanfaatan, Penyediaan dan Penyaluran Sumberdaya Alam  

Tujuan dan proyeksi kebutuhan sumberdaya alam pemanfaatan, 
penyediaan dan penyaluran sumberdaya alam untuk perusahaan industri 
dan perusahaan kawasan industri diselenggarakan melalui prinsip tata kelola 
yang baik dengan tujuan untuk menjamin penyediaan dan penyaluran 
sumberdaya alam yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku, 
bahan penolong, energi dan air baku bagi industri agar dapat diolah dan 
dimanfaatkan secara efisien, ramah lingkungan dan berkelanjutan guna 
menghasilkan produk yang berdaya saing serta mewujudkan pendalaman 
dan penguatan struktur industri.  

Program pengembangan dalam rangka menjamin ketersediaan 
sumberdaya alam bagi pengembangan industri terutama industri yang 
berbasis agro, maka pemerintah daerah melakukan program sebagai 
berikut:  

a. Pemanfaatan sumberdaya alam secara efisien, ramah lingkungan dan 
berkelanjutan melalui penerapan tata kelola yang baik antara lain 
meliputi:  

1) penyusunan rencana pemanfaatan sumberdaya alam;  

2) manajemen pengolahan sumberdaya alam;  

3) implementasi pemanfaatan sumberdaya yang efisien paling sedikit 
melalui penghematan, penggunaan teknologi yang efisien dan optimasi 
kinerja proses produksi;  

4) implementasi pemanfaatan sumberdaya yang ramah lingkungan dan 
berkelanjutan dengan prinsip pengurangan limbah (reduce), 
penggunaan kembali (reuse), pengolahan kembali (recycle); 
danpemulihan (recovery); dan  

5) audit tata kelola pemanfaatan sumberdaya alam.  

 

b. Jaminan penyediaan dan penyaluran sumberdaya alam diutamakan untuk 
mendukung pemenuhan kebutuhan bahan baku, bahan penolong dan 
energi serta air baku industri dalam negeri yang mencakup:  
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1) penyusunan rencana penyediaan dan penyaluran sumberdaya alam 
berupa paling sedikit neraca ketersediaan sumberdaya alam;  

2) penyusunan rekomendasi dalam rangka penetapan jaminan 
penyediaan dan penyaluran sumberdaya alam;  

3) pemetaan jumlah, jenis, dan spesifikasi sumberdaya alam, serta 
lokasi cadangan sumberdaya alam; 

4) pengembangan industri berbasis sumberdaya alam secara  terpadu;  

5) diversifikasi pemanfaatan sumberdaya alam secara efisien dan ramah 
lingkungan di perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri;  

6) pengembangan potensi sumberdaya alam secara optimal dan 
mempunyai efek berganda terhadap perekonomian suatu wilayah;  

7) pengembangan pemanfaatan sumberdaya alam melalui penelitian 
dan pengembangan;  

8) pengembangan jaringan infrastruktur penyaluran sumberdaya alam 
untuk meningkatkan daya saing perusahaan industri dan perusahaan 
kawasan industri;  

9) pemetaan dan penetapan wilayah penyediaan sumberdaya alam 
terbarukan;  

10) konservasi sumberdaya alam terbarukan;  

11) penanganan budi daya dan pasca panen sumberdaya alam 
terbarukan;  

12) menerapkan kebijakan secara kontinu atas efisiensi pemanfaatan 
sumberdaya alam; dan  

13) penerapan kebijakan diversifikasi energi untuk industri. 

 

6.3.3. Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri  

Tujuan dan Kebutuhan Pengembangan Teknologi Pengembangan, 
penguasaan dan pemanfaatan teknologi industri bertujuan untuk 
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meningkatkan efisiensi, produktivitas, nilai tambah, daya saing dan 
kemandirian industri nasional. Penguasaan teknologi dilakukan secara 
bertahap sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan 
industri dalam negeri agar dapat bersaing di pasar dalam negeri dan pasar 
global. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi untuk masing-masing 
kelompok industri prioritas diuraikan sebagaimana tabel berikut: 

 

Tabel 6.6 Kebutuhan Teknologi Industri Prioritas 

NO 
 

INDUSTRI 
PRIORITAS 

KEBUTUHAN TEKNOLOGI YANG DIKEMBANGKAN 
2016-2020 2021-2025 2026-2035 

1 INDUSTRI 
PANGAN 

1. Teknologi 
konversi (kimia/ 
fisik) dan 
biokonversi 
(fermentasi)  

2. Teknologi 
preservasi 
(pembekuan, 
pengeringan, 
pengawetan 
dengan 
gula/garam)  

3. Teknologi 
kemasan  

4. Fabrikasi 
peralatan industri 
berbasis teknologi 
dan sumberdaya 
lokal 

1. Teknologi ekstraksi, 
isolasi dan purifikasi 
senyawa/ komponen 
bioaktif untuk nutrisi, 
suplemen, dan 
pangan kesehatan  

2. Teknologi formulasi 
dan produksi pangan 
khusus/ pangan 
fungsional  

3. Teknologi konversi 
dan biokonversi 
untuk 
pengolahan/pemanfa
atan limbah industri 
agro  

4. Efisiensi produksi 
dengan berbasis 
teknologi bersih dan 
hemat energ 

1. Teknologi 
bioteknologi dan 
nano 
teknologiuntuk 
ekstraksi, isolasi, 
purifikasi dan 
konversi senyawa/ 
komponen bioaktif 
untuk nutrisi dan 
suplemen  

2. Teknologi formulasi 
dan produksi 
pangan khusus/ 
pangan fungsiona 

 Industri 
Furnitur dan 
Barang 
kerjinan  
Lainnya    

1. Teknologi 
finishing produk 
kayu 

2. Teknologi 
pemolesan dan 
pengecatan 
kerabah 

 

1. Desain produk kayu 
dan gerabah ramah 
lingkungan  

2. Desain produk kayu 
dan gerabah CAD/ 
CAM (computer-
aided 
design/computer-
aided manufacturing) 

1. Desain produk kayu 
dan gerabah ramah 
lingkungan 
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 Industri Kulit 
dan barang 
dari kulit 

1. Teknologi bahan 
baku kulit mentah 
(wet blue);  

 

1. Teknologi 
pengolahan limbah 
penyamakan kulit;  

 

1. teknologi pakaian 
dan asesories 
berbahan kulit. 

 INDUSTRI 
HULU AGRO 

1. Teknologi 
produksi 
(ekstraksi, 
purifikasi, 
mixing/blending, 
hidrogenasi, 
esterifikasi, 
formulasi) 
oleofood skala 
mini danmedium  

2. Teknologi 
pemisahan 
(hidrolisis, 
splitting), isolasi, 
hidrogenasi, 
esterifikasi  dan 
pemurnian 
specialty fats  

3. Teknologi 
konversi dan 
pemurnian 
(refinery) oleo 
kimia yang efisien 
untuk produksi 
biodiesel, jet fuel,  
biolube 
danbiosurfaktan 

1. Teknologi produksi 
speciality fats  

2. Teknologi ekstraksi 
bahan/ komponen 
aktif dari kelapa sawit 
untuk produksi 
vitamin (antara lain 
betacarotendan 
tocoferol)  

3. Teknologi konversi 
dan biokonversi 
untuk produksi asam 
organik dan 
bioplastik dari limbah 
pabrik kelapa sawit.  

4. Teknologi konversi 
dan pemurnian 
(refinery) oleo kimia 
yang efisien untuk 
produksi biodiesel, 
jet fuel,  biolube dan 
biosurfaktan  

5. Teknologi termokimia 
(pirolisis dan 
gasifikasi) biomasa 
menghasilkan bahan 
baku untuk diesel 
dan kerosen (biomass 
to liquid/BTL) atau 
synthetic natural gas 
(SNG)  

6. Teknologi hidrolisis 
dan biokonversi 
(enzimatik dan 
fermentasi) untuk 
produksi bioetanol 
dengan bahan baku 
lignoselulosa  

1. Teknologi produksi 
biomaterial 
(bioplastik, nano-
cellulose 
derivatives,biobas
ed fibers, polymers 
and composit, 
aromatic building 
block)  

2. Teknologi 
termokimia dan 
biokonversi untuk 
produksi 
secondary biofuel 
berbasis biomasa 
dan bahan 
lignoselulosa 
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7. Teknologi ekstraksi 
lignin untuk produksi 
aromatic building 
block  

8. Teknologi ekstraksi 
nanocellulosa  

9. Efisiensi produksi 
oleofood, oleokimia, 
dan kemurgi berbasis 
teknologi bersih dan 
hemat energi 

 

Program strategis yang akan dilaksanakan untuk mendukung 
pengembangan industri periode jangka pendek, menengah maupun jangka 
panjang antara lain: 

1. Menfasilitasi dukungan peralatan dan teknologi untuk peningkatan 
produktifitas dan kualitas produksi industri pangan skala kecil dan 
menengah; 

2. Menyiapkan regulasi untuk ketahanan dan pengembangan industri 
skala kecil dan menengah; 

3. Mengkoordinasikan dukungan infrastruktur dan sumber daya industri. 

 

6.3.4. Pengembangan dan Pemanfaatan Kreativitas serta Inovasi  

Tujuan dan ruang lingkup pengembangan dan pemanfaatan 
kreativitas dan inovasi dimaksudkan untuk memberdayakan budaya Industri 
dan/atau kearifan lokal yang tumbuh di masyarakat terutama dalam rangka 
pengembangan industri kreatif. Untuk mengembangkan dan memanfaatkan 
kreativitas dan inovasi, maka perlu dilakukan:  

a. penyediaan ruang dan wilayah untuk masyarakat dalam berkreativitas 
dan berinovasi;  

b. pengembangan sentra industri kreatif;  
c. pelatihan teknologi dan desain;  
d. konsultasi, bimbingan, advokasi, dan fasilitasi perlindungan hak 

kekayaan intelektual khususnya bagi industri kecil; dan  
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e. fasilitasi promosi dan pemasaran produk industri kreatif di dalam 
negeri  
 

Program Pengembangan Pengembangan dan pemanfaatan kreativitas 
dan inovasi dilakukan melalui:  

a. Penyediaan ruang dan wilayah untuk masyarakat dalam berkreativitas 
dan berinovasi, antara lain berupa:  

1) pembangunan techno park;  
2) pembangunan pusat animasi; dan  
3) pembangunan pusat inovasi.  

b. Pengembangan sentra Industri kreatif, antara lain;  

1) bantuan mesin peralatan dan bahan baku/penolong;  
2) pembangunan UPT;  
3) bantuan desain dan tenaga ahli ; dan  
4) fasilitasi pembiayaan.  

c. Pelatihan teknologi dan desain, antara lain:  

1) pelatihan desain dan teknologi; dan  
2) bantuan tenaga ahli.  

d. Fasilitasi perlindungan hak kekayaan intelektual, antara lain:  

1) konsultasi, bimbingan, advokasi hak kekayaan intelektual; dan  
2) fasilitasi pendaftaran merek, paten, hak cipta dan desain industri.  

e. Fasilitasi promosi dan pemasaran produk Industri kreatif, yaitu:  

1) promosi dan pameran di dalam negeri;  
2) promosi dan pameran di luar negeri; dan  
3) penyediaan fasilitas trading house di luar negeri. 

 

6.3.5. Penyediaan Sumber Pembiayaan  

Untuk mencapai sasaran pengembangan industri  daerah dibutuhkan 
sumber-sumber pembiayaan investasi  baik yang bersumber dari 
penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan penanaman modal asing 
(PMA), serta penanaman modal Pemerintah (penyertaan modal daerah) 
khususnya untuk pengembangan industri strategis. Pembiayaan industri 
dapat diperoleh melalui investasi langsung maupun melalui kredit 
perbankan. Semakin terbatasnya pemanfaatan kredit perbankan di sektor 
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industri antara lain disebabkan oleh relatif tingginya suku bunga perbankan 
karena dibiayai oleh dana masyarakat berjangka pendek. Kondisi ini 
memerlukan dibentuknya suatu lembaga keuangan yang dapat menjamin 
tersedianya pembiayaan investasi dengan suku bunga kompetitif. Undang-
UndangNomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian menyatakan secara 
tegas bahwa Pemerintah memfasilitasi ketersediaan pembiayaan yang 
kompetitif untuk pembangunan industri. Berdasarkan Undang-Undang 
tersebut dapat dibentuk lembaga pembiayaan pembangunan industri yang 
berfungsi sebagai lembaga pembiayaan investasi di bidang industri yang 
diatur dengan Undang-Undang. Untuk mencapai sasaran pembangunan 
industri jangka panjang diproyeksikan kebutuhan pembiayaan untuk 
investasi di sektor industri rata-rata tumbuh sebesar 15% (lima belas 
persen) per tahun dengan komposisi antara Penanaman Modal Asing (PMA) 
dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang berimbang. 

 

6.4. Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri  

Pembangunan industri yang berdaya saing perlu didukung dengan 
penyediaan sarana dan prasarana industri  meliputi : 

6.4.1. Standarisasi Industri  

Standarisasi industri bertujuan untuk meningkatkan daya saing 
industri dalam rangka penguasaan pasar dalam negeri maupun ekspor. 
Standarisasi industri juga dapat dimanfaatkan untuk melindungi keamanan, 
kesehatan, dan keselamatan manusia, hewan, dan tumbuhan, pelestarian 
fungsi lingkungan hidup, pengembangan produk industri hijau serta 
mewujudkan persaingan usaha yang sehat. Pengembangan standarisasi 
industri meliputi perencanaan, pembinaan, pengembangan dan pengawasan 
untuk Standar Nasional Indonesia (SNI), Spesifikasi Teknis (ST) dan 
Pedoman Tata Cara (PTC).  

Sasaran pengembangan standarisasi industri adalah : a. terlaksananya 
penyusunan dan pemberlakuan SNI, ST dan/atau PTC sesuai kebutuhan 
industri prioritas; dan b. tersedianya infrastruktur standarisasi meliputi 
pembentukan lembaga sertifikasi produk, penyediaan laboratorium penguji, 
lembaga inspeksi, laboratorium kalibrasi, auditor/asesor, petugas penguji, 
petugas inspeksi, dan petugas kalibrasi untuk pelaksanaan penilaian 
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kesesuaian, serta penyediaan petugas pengawas standar industri (PPSI) dan 
penyidik pegawai negeri sipil industri (PPNS-I) untuk pelaksanaan 
pengawasan penerapan SNI, ST dan/atau PTC.  

Program pengembangan standarisasi industri dilakukan melalui: a. 
Pengembangan standarisasi industri dalam rangka peningkatan kemampuan 
daya saing industri melalui: 1) perumusan standar; 2) penerapan standar; 
3) pengembangan standar; 4) pemberlakuan standar; dan 5) pemberian 
fasilitas bagi perusahaan industri kecil dan industri menengah baik fiskal 
maupun non fiskal. b. Pengembangan infrastruktur untuk menjamin 
kesesuaian mutu produk industri dengan kebutuhan dan permintaan pasar 
meliputi : 1) pengembangan lembaga penilai kesesuaian; 2) pengembangan 
pengawasan standar; 3) penyediaan dan pengembangan laboratorium 
pengujian standar industri di wilayah pusat pertumbuhan industri; 4) 
peningkatan kompetensi komite teknis, auditor/asesor, petugas penguji, 
petugas inspeksi, petugas kalibrasi, PPSI dan PPNS-I; dan 5) peningkatan 
kerjasama antarnegara dalam rangka saling pengakuan terhadap hasil 
pengujian laboratorium dan sertifikasi produk. 

 

 

6.4.2. Infrastruktur Industri  

Infrastruktur yang diperlukan oleh industri, baik yang berada di dalam 
maupun di luar kawasan peruntukan industri, meliputi energy dan lahan 
kawasan industri.  

Energi Untuk mendukung pertumbuhan industri  yang ditargetkan, 
diperlukan penyediaan energi baik yang bersumber dari listrik, gas dan 
pasokan air. Proyeksi kebutuhan energi berdasarkan jenis energi yang 
dibutuhkan oleh industri ditunjukkan pada tabel dibawah ini: 

 Tabel 6.7. Proyeksi kebutuhan energi untuk industri tahun 2020-2035 

No Jenis Energi 
Tahun 

2020 2026 2035 
1 Listrik  (kebutuhan daya) 31,901,765.50 32,481,797.60 35,381,958.10 

2 Air  (m³) 431,312.20 439,154.24 478,364.44 
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Sumber: BPS Kabupaten Lombok Barat, (diolah) 

Untuk memenuhi pasokan listrika dimsa datang, tentunya dengan 
mengoptimalkan pemanfaatan dan pengoperasionalan sumberdaya 
kelistrikan di Kabupaten Lombok Barat, terdiri atas;  

a) Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Dusun Jeranjang Desa Kebon 
Ayu Kecamatan Gerung; 

b) Potensi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Kecamatan Lembar 
dan Sekotong;  

c) Potensi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Kecamatan 
Lembar dan Narmada;  

d) Potensi Pembangkit Listrik Tenaga Gelombang (PLTGL) Laut di Kecamatan 
Gerung, Lembar dan Sekotong;  

e) Potensi Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut (PLTAL) di Kecamatan 
Gerung, Lembar dan Sekotong; dan  

f) Potensi Pembangkit Listrik Tenaga Bio Energi (PLTBE) pada Kecamatan 
Narmada. 

Sedangkan pengembangan prasarana air baku untuk air bersih untuk 
memenuhi pasokan kebutuhan dalam periode proyeksi diatas dengan 
memanfaatkan potensi , meliputi:  

a) pengembangan jaringan perpipaan air minum terdapat di Kecamatan 
Sekotong, Gerung, Kuripan, dan Kediri;  

b) saluran perpipaan air baku terdapat di Kecamatan Narmada;  

c) instalasi air minum terdapat di Kecamatan Gerung, dan Labuapi;  

d) sumber air baku terdapat di lokasi mata air di Kecamatan Narmada, 
Lingsar, dan Labuapi;  

e) pembangunan sarana penyediaan air dan prasarana tampungan air; dan  

f) rehabilitasi prasarana jaringan penyedia air dan pemeliharaan. 
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Program penyediaan kebutuhan energi untuk industri sebagai 
komitmen Pemerintah meliputi: a. koordinasi antar kementerian/lembaga 
terkait dalam penyusunan rencana penyediaan energi untuk mendukung 
pembangunan industri; b. pembangunan pembangkit listrik untuk 
mendukung pembangunan industri; c. pembangunan dan pengembangan 
jaringan transmisi dan distribusi air; d. pengembangan sumber energi yang 
terbarukan; e. diversifikasi dan konservasi energi; dan f. pengembangan 
industri pendukung pembangkit energi. 

Lahan Industri Penyediaan lahan industri dilakukan melalui 
pengembangan kawasan peruntukan industri dan pembangunan kawasan 
industri. Tujuan pembangunan dan pengusahaan kawasan industri adalah (i) 
memberikan kemudahan dalam memperoleh lahan industri yang siap pakai 
dan/atau siap bangun, (ii) jaminan hak atas tanah yang dapat diperoleh 
dengan mudah, (iii) tersedianya sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh 
investor, dan/atau (iv) kemudahandalam mendapatkan perizinan.   

Program penyediaan lahan kawasan industri dan/atau kawasan 
peruntukan industri meliputi:  

a. koordinasi antar lembaga terkait dalam penyelesaian aspek-aspek yang 
terkait pertanahan;  

b. penyusunan rencana pembangunan kawasan industri, termasuk analisis 
kelayakan dan penyusunan rencana induk (masterplan);  

c. pembentukan kelembagaan dan regulasi bank tanah (land bank) untuk 
pembangunan kawasan industri;  

d. koordinasi antar pemerintah provinsi NTB, pemerintah kabupaten 
Lombok Barat dan dengan  lembaga terkait untuk penetapan kawasan 
peruntukan industri dalam RTRW Kabuapten Lombok Barat;  

e. melakukan review terhadap pengembangan kawasan peruntukan 
industri;  

f. penyediaan lahan melalui pembangunan kawasan industri didukung 
dengan infrastruktur baik di dalam kawasan maupun di luar kawasan 
industri; dan  
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g. penyediaan lahan melalui pengembangan kawasan peruntukan industri 
yang didukung dengan infrastruktur baik di dalam kawasan maupun di 
luar kawasan peruntukan industri. 

 

6.4.3. Pemberdayaan Industri 

Pemberdayaan Industri meliputi Industri Kecil dan Industri Menengah 
(IKM), Industri Hijau, Industri Strategis, Peningkatan Penggunaan Produk 
Dalam Negeri (P3DN), dan kerjasama internasional di bidang industri. 
Mengingat pengembangan IKM membutuhkan kebijakan afirmatif. 

Pembangunan Industri Hijau bertujuan untuk mewujudkan Industri 
yang berkelanjutan dalam rangkaefisiensi dan efektivitas penggunaan 
sumberdaya alam secara berkelanjutan sehingga mampu menyelaraskan 
pembangunan industri dengan kelangsungan dan kelestarian fungsi 
lingkungan hidup dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Lingkup 
pembangunan industri hijau meliputi standarisasi industri hijau dan 
pemberian fasilitas untuk industri hijau. Penerapan industri hijau 
dilaksanakan dengan pemenuhan terhadap standar industri hijau (SIH) yang 
secara bertahap dapat diberlakukan secara wajib.  Pemenuhan terhadap 
Standar Industri Hijau oleh perusahaan industri dibuktikan dengan 
diterbitkannya sertifikat industri hijau yang sertifikasinya dilakukan melalui 
suatu rangkaian proses pemeriksaan dan pengujian oleh lembaga sertifikasi 
industri hijau (LSIH) yang terakreditasi. Proses pemeriksaan dan pengujian 
dalam rangka pemberian sertifikat industri hijau dilaksanakan oleh auditor 
industri hijau yang wajib memiliki sertifikasi kompetensi auditor industri 
hijau.  

Untuk mendorong percepatan terwujudnya Industri Hijau, pemerintah 
dan/atau Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitas kepada perusahaan 
industri baik fiskal maupun non fiskal. Strategi pengembangan Industri Hijau 
akan dilakukan yaitu:  

a. mengembangkan industri yang sudah ada menuju industri hijau; dan  

b. membangun industri baru dengan menerapkan prinsip-prinsip industri 
hijau.  
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Untuk mewujudkan pengembangan Industri Hijau, maka perlu 
dilakukan penyusunan standar industri hijau, pengembangan lembaga 
sertifikasi industri hijau dan auditor industri hijau, pembinaan kepada 
industri khususnya IKM dalam pemenuhan standar industri hijau, serta 
fasilitasi untuk industri hijau. 

Program Pengembangan Program yang dilakukan dalam rangka 
mewujudkan industri hijau sebagaimana target tersebut adalah sebagai 
berikut:  

1. Penetapan standar industri hijau, meliputi antara lain:  

1) melakukan benchmarking standar industri hijau Nasional; 

2) menetapkan panduan umum penyusunan standar industri hijau 
dengan memperhatikan sistem standarisasi nasional dan/atau sistem 
standar lain yang berlaku;  

3) melakukan penyusunan standar industri hijau berdasarkan kelompok 
industri sesuai klasifikasi baku lapangan usaha indonesia; 

4) menetapkan standar industri hijau;  

5) memberlakukan standar industri hijau secara wajib yang dilakukan 
secara bertahap; 

6) melakukan  pengawasan terhadap perusahaan industri yang standar 
industri hijaunya diberlakukan secara wajib; dan 

7) menetapkan peraturan bupati mengenai pengawasan terhadap 
perusahaan industri yang standar industri hijaunya diberlakukan 
secara wajib.  

2. Pembangunan dan pengembangan lembaga sertifikasi industri hijau yang 
terakreditasi serta peningkatan kompetensi auditor industri hijau, antara 
lain:  

1) menyusun pedoman umum pembentukan lembaga sertifikasi;  

2) menyusun standar kompetensi auditor industri hijau;  
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3) menyusun standard operating procedure (sop) sertifikasi industri 
hijau;  

4) menyusun modul pelatihan industri hijau;  

5) menunjuk lembaga sertifikasi industri hijau yang terakreditasi;  

6) menetapkan pedoman akreditasi terhadap lembaga sertifikasi 
industri hijau;  

7) melakukan pengawasan terhadap lembaga sertifikasi industri hijau; 
dan  

8) melakukan pelatihan auditor industri hijau.  

3. Pemberian fasilitas untuk Industri Hijau, meliputi:  

1) Fasilitas fiskal yang diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan.  

2) Fasilitas non-fiskal berupa:  

i. pelatihan peningkatan pengetahuan dan keterampilan 
sumberdaya manusia industri;  

ii. sertifikasi kompetensi profesi bagi sumberdaya manusia 
perusahaan industri;  

iii. bantuan pembangunan prasarana fisik bagi perusahaan IKM; 
dan  

iv. penyediaan bantuan promosi hasil produksi bagi perusahaan 
industri; 

 

6.4.4. Perluasan Wilayahan Industri 

Pengembangan perwilayahan industri dilaksanakan dalam rangka 
percepatan penyebaran dan pemerataan industri di Kabupaten Lombok 
Barat. Sasaran pengembangan perwilayahan industri pada tahun 2035 
sebagai berikut:  
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1. Peningkatan kontribusi kategori lapangan usaha industri pengolahan pada 
tahun 2035 mencapai 12,00%;  

2. Penumbuhan kawasan industri baru yang diprioritaskan berada di luar 
kawasan Sekotong, Gerung, Kediri dan Labuapi sampai dengan tahun 
2035;dan  

3. Pembangunan sentra IKM baru sehingga setiap Kecamatan mempunyai 
minimal satu sentra IKM. 

 

 

6.4.5. Rencana Pola Ruang Kabupaten Lombok Barat 

Dalam rangka pemanfaat pola ruang wilayah Kabupaten Lombok 
Barat, secara administratif wilayah Kabupaten Lombok Barat dibagi ke dalam 
12 (dua belas) kawasan. Rincian selengkapnya dapat dilihat pada tabel 
dibawah ini: 

Tabel 6.8. Pembagian pola ruang Kabupaten Lombok Barat  

No. Pengaturan pola ruang 
Nama Kawasan Lokasi 

1. Kawasan budi daya pertanian tanaman 
pangan 

Lingsar, Narmada, Kuripan, Kediri, 
Labuapi, dan Sekotong   

2. Kawasan budi daya perkebunan  Gunung Sari, Narmada, Gerung, Lembar, 
dan Sekotong  

3. Kawasan budi daya peternakan  Gerung, Lembar, dan Sekotong. 
4. Kawasan peruntukkan perikanan:   
 4.1. perikanan tangkap Sekotong 
 4.2. perikanan budi daya Kuripan, Narmada, Lingsar, Gerung, dan 

Labuapi  
 4.3. perikanan budi daya air payau Gerung, Lembar, dan Sekotong 
 4.4. perikanan budi daya air laut    Gerung, Lembar, dan Sekotong.   

5. Kawasan peruntukan pertambangan:  
 5.1. mineral logam emas, perak, tembaga, 

timah hitam, dan mangan 
Lembar, dan Sekotong 

 5.2. mineral bukan logam Seluruh kecamatan 
6. Kawasan peruntukan industri:   
 6.1. industri besar dan sedang Kawasan pesisir barat Kecamatan 
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Labuapi, Lembar, dan Sekotong 
 6.2. industri rumah tangga  Seluruh kecamatan 

7. Kawasan peruntukan pariwisata  
 7.1. kawasan wisata alam: 

 
 Pantai Senggigi dan sekitarnya,  
 Pantai Sekotong dan sekitarnya,  
 Kawasan Gili Kedis, Gili Sudaq, Gili 

Tangkong, Gili Nanggu, Gili Poh, Gili 
Genting, Gili Lontar, Gili Gede, Gili 
Rengit, Gili Layar, Gili Asahan, Gili 
Goleng, Gili Kao, Gili Kere, Gili 
Sepatang/ Sophialouisa, Gili Geneng-
Geneng, Gili Anak Ewok, Gili Sarang, 
Gili Wayang, Gili Pulau Tiga, Gili 
Tepong, Gili Batu Nyangkong, dan Gili 
Malang,  
 Pantai Induk, Pantai Cemare, Pantai 

Kuranji,  
 Gunung Pengsong,  
 Kawasan Suranadi, dan Kawasan 

Wisata Sesaot. 
 7.2. kawasan wisata budaya:; Kawasan Taman Narmada, Kawasan 

Taman Lingsar, Kawasan Kerajinan 
Gerabah Banyumulek di Kecamatan 
Kediri. 

8. Kawasan permukiman:  
 8.1. Pemukiman perkotaan Gerung, Kuripan, Kediri, Batulayar, 

Gunung Sari, dan Labuapi. 
 8.2. Pemukiman perdesaan Kedaro, Sekotong Barat, Batu Putih, 

Buwun Mas, Sekotong Timur, Mareje, 
Kebon Ayu, Tempos, Banyumulek, 
Karangbongkot, Bengkel, Dasan Tereng, 
Keru, Lebah Sempage, Batukumbung, 
Sigerongan, Duman, Penimbung, dan 
Mambalan 

9. Kawasan peruntukan perdagangan, jasa 
dan penunjang pariwisata 

Batulayar, Gunung Sari, Narmada, 
Labuapi, dan Gerung. 

10. Kawasan peruntukan pusat pemerintahan Gerung. 
11. Kawasan pertahanan dan keamanan 

negara 
wilayah darat dan laut terletak di Pulau 
Sepatang/Sophialouisa. 

12. Kawasan pesisir dan pulau – pulau kecil Gili Kedis, Gili Sudak, Gili Tangkong, Gili 
Nanggu, Gili Poh, Gili Genting, Gili 
Lontar, Gili Gede, Gili Rengit, Gili Layar, 
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Gili Asahan, Gili Goleng, Gili Kao, Gili 
Kere, Gili Sepatang/ Sophialouisa, Gili 
Geneng-Geneng, Gili Anak Ewok, Gili 
Sarang, Gili Wayang, Gili Pulau Tiga, Gili 
Tepong, Gili Batu Nyangkong, dan Gili 
Malang. 

Sumber: RTRW Kabupaten Lombok Barat 

Sesuai dengan amanat Pasal 14 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 
tentang Perindustrian, maka selanjutnya perwilayahan industri dilakukan 
melalui pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri, pengembangan 
Kawasan Peruntukan Industri, pembangunan Kawasan Industri dan 
pengembangan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah. 

 

A. Pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri  

Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) berperan sebagai 
penggerak utama (prime mover) ekonomi dalam WPI. WPPI disusun 
berdasarkan kriteria sebagai berikut:  

a. potensi sumberdaya alam (agro, mineral, migas);  

b. ketersediaan infrastruktur transportasi;  

c. kebijakan affirmatif untuk pengembangan industri ke luar Pulau Jawa;  

d. penguatan dan pendalaman rantai nilai;  

e. kualitas dan kuantitas SDM;  

f. memiliki potensi energi berbasis sumberdaya alam (batubara, panas 
bumi, air);  

g. memiliki potensi sumberdaya air industri; h. memiliki potensi dalam 
perwujudan industri hijau;dan  

h. kesiapan jaringan pemanfaatan teknologi dan inovasi.  

Disamping kriteria umum di atas, daerah yang sudah memiliki pusat-
pusat pertumbuhan industri berupa kawasan industri dan yang mempunyai 
rencana pengembangan kawasan industri yang telah didukung oleh industri 



Naskah Akademik Rencana Induk Pembangunan Industri Kabupaten (RIPIK) Lombok Barat 2017-2035  90 

 

pendorong utama (anchor industri) dapat langsung ditetapkan sebagai 
WPPI. Berdasarkan kriteria dan pertimbangan tersebut, maka di Kabupaten 
Lombok Barat tidak terdapat daerah yang ditetapkan sebagai WPPI . 

 

B. Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri 

Kawasan Peruntukan Industri (KPI) adalah bentangan lahan yang 
diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan rencana tata ruang 
wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. Lokasi KPI ditetapkan dalam RTRW masing-masing 
kabupaten/kota. KPI merupakan lokasi kawasan industri,dan lokasi industri 
di daerah yang belum/tidak memiliki kawasan industri, atau telah memiliki 
kawasan industri tetapi kavlingnya sudah habis.  

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka kecamatan Labuapi, Lembar, 
dan Sekotong merupakan Kawasan Peruntukan Industri (KPI) di Kabupaten 
Lombok Barat yang memiliki sejumlah potensi, hendaknya dapat 
direalisasikan menjadi kawasan industri di yang mampu meningkatkan daya 
saing daerah. 

 

C. Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah 

Bagi kabupaten/kota yang tidak memungkinkan dibangun kawasan 
industri karena tidak layak secara teknis dan ekonomis, maka pembangunan 
industri dilakukan melalui pengembangan Sentra Industri Kecil dan Industri 
Menengah (Sentra IKM)yang perlu diarahkan baik untuk mendukung industri 
besar sehingga perlu dikaitkan dengan pengembangan WPPI, maupun sentra 
IKM yang mandiri yang menghasilkan nilai tambah serta menyerap tenaga 
kerja. 

Dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan industri nasional, 
upaya pengembangan IKM perlu terus dilakukan melalui strategi 
pembangunan berikut:  

1. Pemanfaatan potensi bahan baku  
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Kabupaten Lombok Barat memiliki sumber bahan baku yang cukup 
potensial, namun hingga saat ini belum diolah secara optimal dengan 
menggunakan industri dan teknologi yang memadai. Pemanfaatan 
sumberdaya tersebut akan efisien jika dilakukan pada skala ekonomi 
tertentu (umumnya skala menengah dan besar) yang seringkali memerlukan 
sarana dan prasarana yang memadai. Seiring dengan pembangunan sarana 
dan prasarana yang diperlukan, sesuai dengan skala operasinya, IKM dapat 
berperan signifikan sebagai pionir dengan melakukan pengolahan yang 
memberikan nilai tambah pada bahan baku tersebut.  

2. Penyerapan tenaga kerja  

Dibalik keterbatasan IKM dalam permodalan, IKM memiliki potensi 
penyerapan tenaga kerja pada industri padat karya. Melalui dukungan 
sederhana pada sentra IKM, penyiapan operasi IKM baru dan 
pengembangan IKM yang ada dapat dilakukan relatif lebih mudah dibanding 
industri besar sehingga berpotensi membuka lapangan kerja yang lebih luas 
dalam waktu yang relatif singkat. Namun, upaya ini perlu diikuti dengan 
peningkatan kompetensi tenaga kerja IKM secara langsung melalui berlatih 
sambil bekerja (on the job training), baik dalam aspek manajerial maupun 
aspek teknis, yang akan berpengaruh terhadap peningkatan daya saing IKM.  

 

3. Pemanfaatan teknologi,  inovasi, dan kreativitas  

Teknologi dikembangkan dalam berbagai tingkatan, dari yang 
sederhana sampai yang canggih. Berbagai teknologi sederhana, terbukti 
mampu memberikan manfaat yang besar pada aplikasi di industri yang 
memiliki sumberdaya (bahan baku, pemodalan, dan tenaga kerja) yang 
terbatas namun memiliki tingkat inovasi dan kreativitas yang tinggi. 
Pemanfaatan teknologi yang disertai inovasi dan kreativitas sesuai dengan 
karakteristik IKM yang memiliki tingkat fleksibilitas yang tinggi. Dengan cara 
tersebut, IKM mampu menghasillkan produk dengan biaya yang relatif 
rendah namun dengan kualitas yang memadai sehingga dapat memperluas 
pasarnya.  Strategi pengembangan IKM tersebut perlu dilengkapi dengan 
upaya untuk mengatasi kelemahan IKM yaitu pada ketersediaan permodalan 
dan pengembangan jaringan kerjasama.  
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Grafik 6.1. Kredit modal usaha menurut kriteria usaha di Kabupaten Lombok 
Barat 2011-2014 

2011 2012 2013 2014
1. Mikro 110,786 163,845 185,120 226,903
2. Kecil 135,345 275,543 169,374 204,802
3. Menengah 97,283 130,097 182,530 175,152
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Salah satu upaya untuk meningkatkan perekonomian melalui dunia 
usaha adalah melalui pemberian pinjaman modal usaha sehingga pelaku 
usaha dapat meningkatkan kapasitas usahanya sehingga mampu 
meningkatkan pula margin keuntungannya.  
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Pada grafik diatas, menunjukan bahwa selama periode 2011-2014 
pelaku usaha mikro, kecil dan menengah yang berada di Kabupaten Lombok 
Barat mendapat kemudahan akses permodalan, yang relative fluktuatif dan 
cenderung meningkat. 

Kredit usaha mikro pada tahun 2011 mencapai 110 milyar rupiah, 
terus tumbuh hingga tahun 2014 mencapai 226 miliyar rupiah, sementara 
Kredit usaha kecil pada tahun 2011 mencapai 135 milyar rupiah, tahun 2012 
meningkat mencapai 275 miliyar rupiah kemudian tahun 2014 mengalami 
penurunan mencapai 204 miliyar rupiah, namun secara agregat mengalami 
pertumbuhan. Sedangkan kredit menengah pada tahun 2011 mencapai 97 
miliyar rupiah, dan terus tumbuh hingga tahun 2014 mencapai 175 miliyar 
rupiah. 

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa askes permodalan untuk 
menggerakan usaha mikro, kecil dan menengah di Kabupaten Lombok Barat 
cukup mendapat perhatian serius dari pemerintah dan perbankan. 
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BAB VII 

ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT 

 

Pada bagian ini akan dirincikan tentang arah pengaturan, ruang 

lingkup materi muatan Rancangan Perda Rencana Induk Pembangunan 

Industri Kabupaten (RIPIK) Lombok Barat  terdiri dari: 

 

BAB I:   KETENTUAN UMUM  

berisi mengenai pengertian-pengertian umum   

 

BAB II: TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN 

INDUSTRI  

berisi tujuan, kebijakan serta stretegi pembangunan 

industri kabupaten untuk meningkatkan daya saing 

daerah. 

 

BAB III: RENCANA STRUKTUR RUANG DAN POLA RUANG 

KAWASAN INDUSTRI  

berisi rencana pemanfaatan ruang dan pola ruang kawasan 

industri, sistim jaringan transportasi, sistim jaringan 

telekomunikasi,  sistim jaringan energi dan kelistrikan,   

pengembangan wilayah pusat pertumbuhan industri, 

pengembangan kawasan peruntukan industri, 

pengembangan sentra industri kecil dan industri 

menengah. 
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BAB IV: SASARAN DAN TAHAPAN CAPAIAN PEMBANGUNAN 

INDUSTRI 

berisikan sasaran pembangunan industri daerah, Bangun 

industri daerah berisikan industri andalan masa depan, 

industri pendukung, dan industri hulu,  karakteristik 

industri daerah,  

 

BAB V:   KERANGKA PIKIR BANGUN INDUSTRI   

Berisi Kerangka pikir bangun industri  mencakup Industri 

Andalan,  Industri Pendukung,  Industri Hulu, dan modal 

dasar.  

  

BAB VI:  INDUSTRI PRIORITAS DAERAH 

berisikan penetapan industri prioritas dengan 

mempertimbangkan kepentingan regional dan nasional. 

 

BAB VII:  SUMBERDAYA INDUSTRI  

berisi pembangunan sumber daya industri, pemanfaatan, 

penyediaan dan penyaluran sumberdaya alam,  

 

BAB VIII:  PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI 

INDUSTRI 

berisi pengembangan teknologi pengembangan, 

penguasaan dan pemanfaatan teknologi industri bertujuan 

untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, nilai tambah, 

daya saing dan kemandirian industri nasional,  

pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi. 
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BAB IX:  PEMBIAYAAN INDUSTRI 

berisi sumber-sumber pembiayaan investasi  baik yang 

bersumber dari penanaman modal dalam negeri (PMDN) 

dan penanaman modal asing (PMA), serta penanaman 

modal Pemerintah (penyertaan modal daerah).  

 

BAB X:   SARANA DAN PRASARANA INDUSTRI INDUSTRI  

berisi standarisasi industri, infrastruktur yang diperlukan 

oleh industri baik yang berada di dalam maupun di luar 

kawasan peruntukan industri, pemberdayaan industri, 

perluasan wilayahan industri.  

 

BAB XI:  KOMITE INDUSTRI DAERAH 

berisi unsur-unsur komite daerah, struktur organisasi 

komite daerah, tugas dan fungsi komite daerah. 

 

BAB XII:  PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN  

berisi pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan 

usaha usaha industri dan kegiatan usaha kawasan industri.  

 
BAB XIII:  KETENTUAN PIDANA 

berisi ketentuan penyelesaian permasalahan atau sengketa 

usaha industri, dilakukan terlebih dahulu dengan cara 

musyawarah/mufakat. apabila tidak tercapai dapat 

dilakukan melalui upaya hukum pidana, perdata, Tata 

Usaha Negara dan/atau upaya hukum lainnya. 

 
BAB XIV: KETENTUAN PERALIHAN  
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Perusahaan industri  dan perusahaan kawasan industri  

yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini 

wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam peraturan 

daerah.  

 
BAB XV:  KETENTUAN PENUTUP 

Memerintahkan pengundangan melalui Peraturan Daerah 

dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 

Kabupaten Lombok Barat. 

 

 

 

 

 

 


